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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni af 120 ECTS eininga meistaranámi í náms- 

og starfsráðgjöf við Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands.  Fjallar 

ritgerðin um upplifun og reynslu einstaklinga af starfsendurhæfingu á Akureyri í kjölfar 

kulnunar og væntingar þeirra til framtíðar.  

Í leit minni að efni fyrir meistararannsókn leitaði hugur minn alltaf aftur að bæði 

starfsendurhæfingu og kulnun, ég fann að þetta var efni sem mig langaði að kafa dýpra í 

og skoða betur. Ég hafði verið á vettvangi hjá símenntunarmiðstöð í stuttan tíma, þar var 

talað um að náms- og starfsráðgjafi færi yfir á starfsendurhæfingarstöð til að aðstoða þar. 

Mig langaði að vita meira um hvernig starfsendurhæfing væri að reynast einstaklingum 

sem hafa farið í kulnun og í framhaldinu hvað náms- og starfsráðgjafar geta þá gert til að 

hjálpa þeim einstaklingum. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Ingu Guðrúnar Kristjánsdóttur og á ég henni 

miklar þakkir fyrir virkilega gott samstarf og leiðsögn. Ég vil þakka Jakobínu Elvu 

Káradóttur, framkvæmdastjóra Starfsendurhæfingu Norðurlands, fyrir að leyfa mér að 

hafa afnot af kennslustofum til að taka viðtöl fyrir rannsóknina. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum rannsóknarinnar innilega vel fyrir þátttökuna, án þeirra hefði þessi 

rannsókn ekki farið fram. Að lokum vil ég þakka Arnari, manninum mínum, fyrir alla þá 

hjálp og þolinmæði sem hann veitti mér í gegnum þetta ferli og Katrínu, vinkonu minni, 

fyrir yfirlestur og aðstoð með skrifin. 
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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða upplifun og reynslu einstaklinga af 

starfsendurhæfingu á Akureyri í kjölfar kulnunar, ásamt því að fá innsýn í hverjar 

væntingar einstaklinganna eru til framtíðar náms- og starfsferils. Rannsóknin var byggð á 

eigindlegri aðferðafræði og tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem höfðu lokið við 

starfsendurhæfingu eða voru langt komin í sínu starfsendurhæfingarferli. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á hina ýmsu þætti í umhverfi skjólstæðinga 

starfsendurhæfingastöðva á Akureyri sem hafa áhrif á kulnunarferli þeirra. Meðal annars 

mikið og langvarandi álag, áföll, samskiptaerfiðleikar við yfirmenn, áföll tengd 

barneignum og andleg veikindi. Þessir þættir eiga það flestir sameiginlegt að hægt hefði 

verið að vinna á þeim með fyrirbyggjandi aðgerðum og mögulega koma í veg fyrir kulnun, 

þótt ekki sé tilefni til staðhæfinga í þeim málum. Hagnýtur ávinningur niðurstaðna 

rannsóknarinnar geta nýst til að skjólstæðingar gætu þekkt varúðarmerkin í framtíðinni 

ef svipaðar aðstæður birtast hjá þeim. Niðurstöðurnar benda til og gefa í raun skýra mynd 

af því að ekki allir vita af þessu úrræði sem starfsendurhæfing er og enda þeir einstaklingar 

oft í því að harka af sér áfram í vinnu eða eyða miklum tíma á atvinnuleysisbótum sem 

mætti þá frekar nota í starfsendurhæfingu. Þannig gætu þessar niðurstöður gagnast 

náms- og starfsráðgjöfum á þann hátt að veita meiri fræðslu um þetta úrræði fyrir þá sem 

eru á þessum stað í lífinu. Að auki sýndu niðurstöður fram á að ekki voru allir á eitt sáttir 

við áhrif Covid-19 á starfsendurhæfingarferlið, þar sem einstaklingar misstu niður tíma í 

starfsendurhæfingu þar sem starfsendurhæfingarferli þeirra var stytt. Covid-19 hafði 

víðtæk áhrif að mati viðmælenda og ekki síst þegar kom að raski á daglegri rútínu því það 

reyndist viðmælendum erfitt að missa taktinn í daglegu lífi. Ennfremur jókst félagsleg 

einangrun viðmælenda á tímum Covid-19 en fyrir var sá tími krefjandi vegna veikinda og 

kulnunar og einangrun á þeim tíma gerði aðstæður þeirra  talsvert erfiðari. Í heildina 

upplifðu viðmælendur aukið sjálfstraust að lokinni endurhæfingu og upplifðu sig opnari 

fyrir nýjum leiðum á vinnumarkaði eða í námi. Þeir horfa jákvæðum augum til framtíðar 

og vilja nýta hæfileika sína sér til ánægju.
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Abstract 

The main purpose of this study was to explore individuals‘ experience of vocational 

rehabilitation in Akureyri following a burnout, as well as to get insight into their 

expectations to their future educational and vocational careers. The study was based on 

qualitative methodology and six individuals, that had either finished their rehabilitation 

process or had come a long way with it, were interviewed. The results of the study show 

the various factors in the environment of vocational rehabilitation clients in Akureyri that 

affect their burnout process. For example heavy and prolonged stress, trauma, 

communication issues with supervisors, trauma related to childbirth and mental illnesses. 

Most of these factors have in common that they could have been worked on with 

preventive measures and possibly prevented the burnout these individuals experienced, 

although there is no reason to make statements in those cases. One practical benefit of 

the results of the study could be that clients could know the warning signs in the future 

if similar conditions appear. The results indicate and give a clear picture that not everyone 

knows about vocational rehabilitation and they often end up working hard or spend a lot 

of time on unemployment benefits and that time could be used in vocational 

rehabilitation instead. These findings could benefit career counselors in a way that 

provides more education about this resource for individuals who are at this point in life. 

In addition, the results showed that not everyone was satisfied with the effect of Covid-

19 on the vocational rehabilitation, as individuals lost time in the rehabilitation process 

and the rehabilitation process was shortened. Covid-19 had extensive effect according to 

interviewees, especially when it came to disruption on their daily routine as it proved 

difficult for them to lose their rhythm in their daily lives. Furthermore, the social isolation 

of the interviewees increased during Covid-19, which was already challenging for them 

due to their illnesses and burnout and isolation during this time made circumstances 

considerably more difficult. Overall, the interviewees experienced increased self-

confidence after rehabilitation and felt more open to new ways in the labor market or in 

education. They look positively to the future and want to use their talents for pleasure. 
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1 Inngangur 

Áföll á starfsferli og það að þurfa að fara tímabundið eða lengur af vinnumarkaði er ekki 

aðeins persónulegt áfall einstaklingsins og getur reynst fjárhagslega erfitt fyrir 

viðkomandi, heldur getur það einnig verið kostnaðarsamt fyrir samfélagið. Þegar 

einstaklingar lenda svo á krossgötum í lífinu vegna ýmissa andlegra eða líkamlegra 

heilsubresta, þá er mikilvægt að fólk geti hlúð að sér, geti leitað sér viðeigandi aðstoðar 

og eigi afturkvæmt á vinnumarkað en þar getur starfsendurhæfing komið sterk inn sem 

úrræði fyrir þá einstaklinga sem eiga erfitt með að hefja aftur störf. Auðséð er að þegar 

upp koma slíkar aðstæður, að fólk fari af vinnumarkaði, að þá sé gott að grípa inn í sem 

fyrst og aðstoða fólk áður en vandinn verður óyfirstíganlegur (Felton, 1998). 

Starfsendurhæfing er nýrra fræðasvið og almennt minna rannsakað hér á Íslandi 

heldur en víðast hvar erlendis, þar sem aðstæður hérlendis eru ekki alltaf sambærilegar 

þeim erlendu er því mikilvægt að leggja stund á frekari rannsóknir hér á landi um 

viðfangsefnið. Þrátt fyrir að starfsendurhæfing skuli vera lítið rannsökuð hér þá má samt 

sem áður finna heimildir frá árinu 1969 í frumvarpi Eggerts G. Þorsteinssonar, þáverandi 

félagsmálaráðherra, um endurhæfingarráð sem átti að aðstoða fólk með skerta 

starfshæfni við að komast aftur á vinnumarkað (þingskjal nr. 153/1969. Frumvarp til laga 

um endurhæfingu). 

Kulnun í starfi er ein af ástæðum þess að einstaklingar leita í starfsendurhæfingu en 

þriðjungur þeirra sem leitaði til Virk árið 2018 taldi að um kulnunarástand væri að ræða 

og var þetta jafnframt fyrsta árið sem Virk fór að afla slíkra gagna og spyrjast fyrir um 

þessa þætti hjá ráðþegum sínum (Virk, 2019). Kulnun í starfi er tiltölulega nýtt hugtak 

hérlendis og því lítið til um tölulegar upplýsingar sem varpa frekara ljósi á verðmætamissi 

þjóðarbúsins. Árið 2020 fór Virk af stað með þróunarverkefni tengt kulnun í starfi og var 

markmið þess að öðlast dýpri þekkingu og skilning á vandamálinu en mikilvægt er að hafa 

góða þekkingu á því svo unnt sé að vinna markvisst með einstaklingum og ná árangri (Virk, 

2021). Endurhæfing er úrræði sem nota má þegar kulnun hefur dregið einstakling út af 

vinnumarkaði og dregið stórlega úr vinnugetu, vonandi mun aukin vitneskja og fræðsla 
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um kulnun og hættur hennar skila sér í aukinni fyrirbyggjandi vinnu og færri einstaklingum 

sem detta út af vinnumarkaði (Joosen o.fl., 2010). 

Samkvæmt Millet (2008) eru hins vegar mismunandi viðhorf uppi varðandi það þegar 

kemur að því hvaða leiðir skulu farnar til að ná fram sem bestum árangri í þessum málum. 

Það krefst tíma, rannsókna og fjármagns, bæði að skilja raunverulega ástæðu þess að 

fullfrískt fólk hrekkur af vinnumarkaði og síðan að koma þessu fólki aftur til vinnu.  Í 

umfjöllun í grein sem birtist á vegum Virk starfsendurhæfingar (2020a) hefur verið fjallað 

um kulnun í þeim skilningi að orðið sjálft hafi virst á gráu svæði sem umræðuefni í 

þjónustu- og umönnunarstörfum. Ástæðan fyrir því var sú að umræðan um kulnun þótti 

jafngilda því að fagfólk í þessum störfum væri þá að viðurkenna að eitthvað gæti komið 

fyrir hjá þeim og þau jafnvel hegðað sér ófaglega í starfi. Fólk í þessum störfum hefur 

mögulega álitið fagmennsku sína í starfi svo mikilvæga að það mætti ekki gera mistök og 

með því að viðurkenna að kulnun gæti komið fyrir þau væru þau að viðurkenna að það sé 

mögulegt fyrir þau að gera mistök, að þau séu mannleg (Virk, 2020a). 

Verðmætasköpun er það sem vinnumarkaðurinn og hjól atvinnulífsins snúast um. 

Þegar einstaklingar eru ekki að störfum þá er samfélagið að missa af mögulegum 

verðmætum og því mikilvægt að einstaklingar geti nýtt hæfileika sína og krafta og skapað 

verðmæti fyrir samfélagið sem heild (Hagstofa Íslands, 2018).  

Allt frá því að hugmyndin um endurhæfingarsjóð kom fram í gegnum Alþingi árið 1969 

hefur verið mikið rætt um hvert raunverulegt mikilvægi endurhæfingar er og hver ágóði 

þess getur verið fyrir samfélagið. Það var þó ekki fyrr en rúmum 30 árum eftir frumvarp 

Eggerts Þorsteinssonar að helstu öfl vinnumarkaðarins fóru virkilega að ræða saman um 

möguleg úrræði sem hægt væri að nýta með það fyrir augum að fækka fjölda öryrkja og 

þá sérstaklega þeim hópi sem gæti, með aðstoð, aftur orðið fullfær um vinnu (Hrafn 

Magnússon, 2001). Það getur seint talist álitamál að það sé samfélaginu til hags að sem 

fæstir séu á félagslegum bótum þegar þessir einstaklingar geta unnið, sér til ánægju og 

samfélaginu til hags, og þannig skapað verðmæti fyrir samfélagið á sama tíma. Kostnaður 

Íslenska ríkisins við að missa af vinnuframlagi einstaklinga á örorkubótum var árið 2003 

talinn vera um 18,2 milljónir á klukkustund eða 33,5 milljarðar króna í heild yfir árið 

(Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Sama greining var gerð af KPMG fyrir Velferráðuneytið 

fyrir árið 2016 og var þá kostnaðurinn áætlaður 118 milljarðar króna, ofan á það bætast 
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beinar greiðslur vegna örorku frá lífeyrissjóðum og TR og er upphæðin þá í 180 milljörðum 

króna vegna skorts á vinnugetu einstaklinga (Velferðarráðuneytið, 2018).  

Rannsóknarefnið var valið byggt á áhuga rannsakanda á fullorðinsfræðslu og 

starfsendurhæfingu en höfundur þekkir til einstaklinga sem áður hafa þegið aðstoð 

starfsendurhæfingar og í einhverjum tilvikum var það vegna kulnunar almennt, ekki 

aðeins vegna kulnunar í starfi. Vegna persónulegrar innsýnar fékk rannsakandi enn frekari 

áhuga á að skoða hver reynsla þessara einstaklinga væri af starfsendurhæfingu og hvaða 

áhrif þeim finnist þetta úrræði hafa.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu einstaklinga af 

starfsendurhæfingu á Akureyri í kjölfar þess ástands sem kulnun er. Markmiðið er einnig 

að skoða hverjir styðjandi þættir og hindranir í umhverfi þeirra eru, væntingar þeirra til 

sín og starfsferils þeirra séu, ásamt því að kanna hvernig framtíðarsýn þeirra birtist að 

lokinni starfsendurhæfingu. Að lokum er markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á hvaða 

áhrif Covid-19 hefur haft á starfsendurhæfingarferli viðmælenda. Rannsóknarspurningar 

þessa meistaraverkefnis endurspegla fyrrgreind markmið og eru: 

 

Hver er upplifun og reynsla einstaklinga sem rætt var við af starfsendurhæfingu á Akureyri 

í kjölfar kulnunar?  

Hvaða áhrif hafði Covid-19 á starfsendurhæfingarferli viðmælenda? 

Hver er framtíðarsýn viðmælenda að lokinni starfsendurhæfingu og hvernig birtast 

væntingar þeirra til framtíðar? 

 

1.1 Starfsendurhæfing 
Í grunninn er endurhæfing það að endurnýja einhverja virkni en starfsendurhæfing miðar 

að því að aðstoða einstaklinga sem þjást af líkamlegum eða andlegum 

heilsufarsvandamálum, að komast aftur í eða halda sér í vinnu og á vinnumarkaði. Til eru 

margar útgáfur af starfsendurhæfingu og geta þær verið breytilegar eftir tegund. 

Starfsendurhæfing á rætur sínar að rekja allt aftur til ársins 1917 í Bandaríkjunum en þá 

var Smith-Hughes frumvarpið samþykkt á þingi þar í landi og átti það að þjóna þeim 

tilgangi að veita fjármagn til þróunar á starfsmenntunaráætlunum. Nefnd var sett á 
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laggirnar í framhaldinu og var tilgangur hennar að hafa yfirumsjón með framkvæmd 

þessara áætlana á landsvísu (Elliott og Leung, 2005). 

Þegar litið er til baka á Íslandi, má ætla að upphaf starfsendurhæfingar liggi í fyrrnefndu 

frumvarpi þáverandi félagsmálaráðherra, Eggerts G. Þorsteinssonar, frá árinu 1969 með 

stofnun svokallaðs endurhæfingarráðs sem var ætlað að:  

 

stuðla að þjálfun og endurhæfingu fólks með varanlega skerta starfshæfni, 
svo að það geti sem bezt séð sér farborða með eigin vinnu. Aðstoða skal 
þær stofnanir, sem annast endurhæfingu og koma á fót þeim rannsóknar-
, endurhæfingar- og vinnu stöðvum, sem nauðsynlegar eru. (Þingskjal nr. 
153/1969. Frumvarp til laga um endurhæfingu) 

 

Í grein Hrafns Magnússonar í Morgunblaðinu (2001) sagði frá því þegar Alþýðubandalag 

Íslands, Landssamtök lífeyrissjóða, Samstarfsráð um endurhæfingu, Samtök 

atvinnulífsins, Tryggingastofnun ríkisins og Vinnumálastofnun komu saman á málþingi um 

starfsendurhæfingu en þetta var í fyrsta skipti sem hagsmunaaðilar komu saman vegna 

starfsendurhæfingar á Íslandi. Á þessu málþingi kom fram að með skipulagðri 

starfsendurhæfingu gætu lífeyrissjóðir dregið úr greiðslum til öryrkja á sama tíma og 

aukin vinnuþátttaka myndi skila lífeyrissjóðum auknum iðgjöldum og gera þá einstaklinga 

sem komast aftur á vinnumarkað betur í stakk búna til að takast á við starfslok (Hrafn 

Magnússon, 2001). 

Ólíkar nálganir henta hverjum og einum og þannig þurfa þeir sem glíma við algeng 

heilsufarsvandamál ekki endilega sérstaka endurhæfingu heldur frekar stuðning sem má 

veita í gegnum heilsugæslu, heimilislækna og vinnustaðinn sem einstaklingurinn er nú 

þegar á. Á þessu stigi er hin eiginlega starfsendurhæfing hugmynd og nálgun frekar en 

íhlutun og þjónusta (Waddell o.fl., 2008). Einstaklingar, sem eru í þeim sporum að þurfa 

á eiginlegri starfsendurhæfingu að halda, hættir til að upplifa neikvæð viðhorf frá 

mögulegum vinnuveitendum sem takmarkar aftur starfstækifæri þeirra og aðlögun á 

vinnustað. Einstaklingar með skerta hreyfigetu gætu einnig þurft á breytingum að halda í 

ákveðnum störfum til að mæta þeirra þörfum og takmörkunum (Elliott og Leung, 2005). 

Þessir einstaklingar búa líka oft við fjárhagserfiðleika og þeir sem eru atvinnulausir eða 
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skortir fjármagn eru í mestri hættu að þróa með sér sálfélagsleg vandamál á meðal 

annarra atvinnulausra einstaklinga (Price, 1992). 

 

1.2 Kulnun – birtingarmynd, áhrifaþættir og úrræði 
Þrátt fyrir að fremur stutt sé síðan að rannsóknir á kulnun (e. burnout) hófust er 

viðfangsefnið í sjálfu sér ekki nýtt. Fyrstu fræðigreinar um kulnun voru birtar í 

Bandaríkjunum í áttunda áratugs síðustu aldar. Greinarnar voru hugsaðar til þess að 

kynna fyrirbærið, gefa því nafn og að sýna fram á að um raunverulegt og nokkuð útbreitt 

vandamál væri að ræða (Maslach o.fl., 2001).  

Christina Maslach er ein af þeim fyrstu sem skrifaði um kulnun eftir að farið var að 

viðurkenna það sem vandamál. Rannsóknir Maslach sýndu meðal annars fram á að þegar 

álag í starfi jókst, þá jókst einnig streita starfsmanna samhliða því og hafði þetta yfirleitt 

neikvæð áhrif á tilfinningar og samskipti starfsmannana á milli (Maslach o.fl., 2001). 

Maslach er einnig höfundur matskvarða sem kenndur er við hana og er hann kallaður 

kulnunarkvarði Maslach (e. The Maslach Burnout Inventory), og byggir meirihluti 

rannsókna um kulnun á þessum lista (Maslach o.fl., 1997).  

Kulnun er ekki enn flokkuð sem sjúkdómur samkvæmt alþjóðlegu tölfræðiflokkun 

sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, ICD-11. Kulnun var bætt við ICD-10, fyrri 

útgáfu alþjóðlegu tölfræðiflokkunarinnar, og í ICD-11 var skilgreiningin á því uppfærð og 

gert nánar grein fyrir hvernig vandamálið birtist.  

Skilgreiningin á kulnun samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun er að kulnun sé 

heilkenni sem birtist í kjölfar, og sem viðbrögð við langvarandi streituvöldum í starfi og 

eru aðaleinkenni kulnunar útskýrð í þremur þáttum. Þessir þrír þættir eru örmögnun (e. 

exhaustion), svartsýni (e. feeling of negativism) og óskilvirkni (e. reduced efficacy) (WHO, 

2019; Maslach o.fl., 2001). 

Örmögnun á við þær tilfinningar þegar einstaklingi finnst hann vera gjörsamlega 

uppgefinn, bæði á sál og líkama. Einstaklingar með örmögnun upplifa algjört orkuleysi og 

eiga raunverulega erfitt með, eða geta ekki, tekist á við annan dag í vinnu. Með svartsýni 

er átt við neikvætt, fjandsamlegt eða óhóflega fjarlægt samband við starfið, sem oft felur 

í sér skort á hugsjón í starfinu. Þetta þróast oft sem svar við þessari of miklu örmögnun 
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og er í fyrstu varnarviðbragð eða tilfinningaleg varnarhlíf þannig að áhyggjurnar verða 

fjarlægari og einstaklingurinn fer jafnvel að upplifa vinnuna líkt og honum sé sama um 

hana. Óskilvirkni á við þegar einstaklingur fer að upplifa minnkandi hæfni og framleiðni í 

starfinu. Þetta verður til þess að einstaklingar upplifi sig vanhæfa þegar kemur að getu 

þeirra til að sinna starfinu vel og líta jafnvel á sjálfa sig sem misheppnaða (Maslach og 

Leiter, 2007). 

Of mikið vinnuálag stuðlar að kulnun með því að draga úr afkastagetu einstaklinga við 

að mæta þeim kröfum og því sem er ætlast til af þeim í starfinu og minnkar á sama tíma 

starfsorku þeirra (Maslach og Leiter, 2016; Schaufeli o.fl., 2009). Þegar aðstæður eru 

orðnar slíkar hjá einstaklingi hefur hann lítil sem engin tækifæri til að hvíla sig og koma 

aftur á jafnvægi hjá sér. Þegar aðstæður eru aftur á móti góðar, einstaklingur nær að 

viðhalda hæfilegu og viðráðanlegu vinnuálagi þá gefur það einstaklingnum tækifæri á að 

nota og betrumbæta þá kunnáttu sem nú þegar er til staðar, jafnframt því að verða 

afkastameiri á öðrum og nýjum starfssviðum (Maslach og Leiter, 2016). Samkvæmt 

Schaufeli og fleirum (2009) hafa bæði vinnutengdir og persónulegir þættir áhrif á þróun 

kulnunar og er því mikilvægt að passa jafn vel upp á einstaklingsbundna þætti eins og 

starfsumhverfi einstaklinga. 

Til þess að komast að því hvaða lausnir og úrræði eru til gegn kulnun telur Maslach 

(2017) að skoða þurfi þrjá mikilvæga þætti framar öðrum, þessir þættir eru sálfræðileg 

áhersla kulnunar, hvort verið sé að byggja upp einstaklinginn eða starfið og svo nýjar 

hugmyndir um lausnir. Bendir hún einnig á að það sé ekki nóg að skoða bara einstaklinginn 

heldur þurfi að skoða vinnuumhverfi einstaklingsins líka. Fyrsti mikilvægi þátturinn er 

sálfræðileg áhersla kulnunar en sú áhersla hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Jákvæðu 

áhrifin eru til dæmis þau að þessi sálfræðilega áhersla hefur sýnt fram á að mikill 

kostnaður fylgir kulnun og færir sá kostnaður rök gegn því að kulnun sé eitthvað ímyndað 

vandamál. Sálfræðilegar rannsóknir á kulnun hjálpuðu til við að þróa hugtakið helgun í 

starfi (e. work engagement) sem var upphaflega álitið jákvæð andstæða kulnunar 

(Maslach, 2017; Virk, 2020a). Neikvæð áhrif sálfræðilegrar áherslu er til dæmis það að 

kulnun er skilgreind sem meðal annars persónuleg reynsla einstaklinga og hefur þá orðið 

tilhneiging til að einblína á að skilgreina hvað sé að hjá einstaklingnum og hvernig sé hægt 

að hjálpa honum og gleymist þá að skoða hvað sé að í vinnuumhverfinu. Kulnun í starfi 
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hefur einnig verið skilgreind sem veikleiki eða vanhæfni til að sinna starfinu og gerir það 

þá að verkum að margir stíga síður fram og láta vita að þeir eigi í erfiðleikum í starfi 

(Maslach, 2017; Virk, 2020a).  

Annar mikilvægur þáttur sem þarf að skoða vel er hvort verið sé að byggja upp 

einstaklinginn eða að laga starfið eða vinnuumhverfið. Þegar kemur að því að byggja upp 

einstaklinginn þá er vinsælast að einblína á heilsu, slökun, sjálfsþekkingu, bjargráð, 

breytingar á vinnumynstri og félagslegan stuðning svo dæmi séu nefnd. Augljóst er að það 

þarf að skoða vinnuumhverfi einstaklingsins á sama tíma og einstaklingsþátturinn er 

skoðaður, ekki er hægt að ætlast til þess að einstaklingur sem búinn er að bæta sína líðan 

mæti aftur í starf sem gerir enn sömu kröfur og áður og að sama ójafnvægi í vinnunni sé 

enn til staðar (Maslach, 2017; Virk, 2020a). Þriðji og síðasti þátturinn sem ber að skoða 

vel eru nýjar hugmyndir um lausnir. Það er í fyrsta lagi að betra er að koma í veg fyrir og 

fyrirbyggja kulnun heldur en að bíða þangað til staðan sé orðin að vandamáli. Í öðru lagi 

er ein áhrifaríkasta leiðin til að koma í veg fyrir kulnun að stuðla að helgun í starfi og í 

þriðja lagi geta heildarinngrip á vinnustaðnum verið betri og áhrifaríkari heldur en 

einungis einstaklingsmiðuð inngrip (Maslach, 2017; Virk, 2020a). 

Það sem hefur virst vera gegnumgangandi í rannsóknum á kulnun er vandasamt 

samband á milli einstaklings og vinnuumhverfis og hefur því oft verið lýst sem ójafnvægi 

þar á milli. Þetta ójafnvægi felst þá í því að kröfur starfsins gætu verið of miklar fyrir 

einstaklinginn eða að einstaklingur fái ekki viðleitni sína til starfsins og vinnuna 

endurgoldna. Heilbrigður vinnustaður er einnig mikilvægur til þess að styðja almennilega 

við starfsfólk. Augljóst er að kulnun í starfi getur verið mikið vandamál ef ekki er gripið inn 

í nógu snemma. Þessir þrír mikilvægu þættir Maslach sem komið hefur verið inn á ættu 

að veita innsýn í þann vanda sem kulnunarástand er og þá vandasömu áskorun sem það 

er að finna nýjar lausnir á þessu vandamáli (Maslach, 2017). 

 

1.3 Fjölvíddakenning um kulnun 
Fjölvíddakenningin um kulnun (e. multidimensional theory of burnout) byggir ekki á 

einhverjum vel skilgreindum og fyrirfram mótuðum hugmyndum líkt og margar aðrar 

kenningar, heldur byrjaði mótun kenningarinnar út frá rannsókn á tilfinningu. Því hvernig 
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einstaklingar skilja sínar tilfinningar og hvernig þeir takast á við þær þegar þær verða 

ákafar eða mjög miklar. Kenningin skilgreinir kulnun út frá þremur áðurnefndu 

grunnvíddum; það er andleg eða tilfinningaleg örmögnun, aftenging við sjálfið (e. 

depersonalization) og minnkuð framleiðni (Maslach, 1993; 1998). Samkvæmt þessari 

kenningu er kulnun upplifun einstaklingsins á streitu í samhengi við félagsleg sambönd og 

hugmyndir hans um bæði sjálfið og aðra. Kenningin setur þessa einstaklings upplifun af 

streitu í félagslegt samhengi. Kenningin felur í sér bæði eina vídd sem tengist sjálfinu, 

örmögnun, en einnig tvær aðrar víddir; svörun við öðrum (aftenging við sjálfið) og svörun 

við sjálfinu (minnkuð framleiðni) og er því betrumbætt útgáfa af einvíddarlíkani um 

kulnun (Maslach, 1998). 

Maslach og Jackson (1981) bjuggu til kulnunar matskvarða (e. Maslach burnout 

inventory – MBI) í þeim tilgangi að geta mælt og athugað hvort fólk þjáist af 

kulnunarástandi. Þróunin á þessum kvarða var byggð á þörf fyrir matstæki til að geta 

metið kulnun hjá starfsfólki í félagsþjónustu. Með innleiðingu þessa matstækis í framtíðar 

rannsóknum á kulnun væri möguleiki á að fá betri skilning á persónulegum, félagslegum 

og stofnanalegum breytum sem ýmist stuðla að eða draga úr kulnun. Það að hafa góða 

þekkingu á kenningum um kulnun gæti haft þann hagnýta ávinning að leysa þetta 

alvarlega vandamál sem kulnun er, til dæmis með breytingum í ráðningum, þjálfun 

starfsfólks og tilhögun starfsins (Maslach og Jackson, 1981). 

 

1.4 Hlutverk náms- og starfsráðgjafa í starfsendurhæfingu 
Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er margþætt en þjónusta þeirra og faglegur bakgrunnur 

passa vel þegar kemur að starfsendurhæfingu. Náms- og starfsráðgjafar búa að mörgum 

verkfærum sem gott er að geta gripið til fyrir einstaklinga sem þurfa á starfsendurhæfingu 

að halda. Má þar nefna áhugasviðskannanir, efla sjálfsstyrkingu og samstarfshæfni og 

markmiðasetning svo fátt eitt sé nefnt. Á vef félags náms- og starfsráðgjafa segir að aðal 

markmið náms- og starfsráðgjafa sé að „efla vitund einstaklinga um hæfileika sína, viðhorf 

og áhuga þannig að þeir geti notið sín í námi og starfi“ (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2015). Á vefnum er einnig talið upp ýmislegt um þá þjónustu sem náms- og starfsráðgjafar 

veita og er það meðal annars að aðstoða einstaklinga við að átta sig á því hvar áhugi þeirra 
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liggur, þekkja styrkleika sína og hindranir, efla starfshæfni, aðstoða við undirbúning 

atvinnuleitar meðal annars við gerð ferilskráa og kynningabréfa, bæta vinnubrögð og 

námstækni, framkvæma raunfærnimat og margt fleira (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

2015). Það er því auðséð að náms- og starfsráðgjafar hafa miklu við starfsendurhæfingu 

að bæta og geta þeir veitt víðtæka þjónustu á því sviði. Nú þegar starfa náms- og 

starfsráðgjafar hjá hinum ýmsu starfsendurhæfingum vítt og breytt um landið. 

 

1.5 Hugsmíðahyggja Savickas um starfsferilinn 
Kenning Savickas um starfsferilinn á vel við þegar kemur að starfsendurhæfingu en 

kenningin skýrir starfshegðun einstaklinga og hvernig einstaklingar móta sinn starfsferil. Í 

kenningunni eru þrjú meginsvið sem skýra þetta ferli. Þessi svið eru starfsmanngerðir (e. 

vocational personalities), lífsþemu (e. lifethemes) og aðlögunarhæfni á starfsferli (e. 

career adaptability) (Savickas, 2002; 2005). Áherslan á starfsmanngerðir gengur í stuttu 

máli út frá því að para fólk við ákveðna tegund af vinnu en kenning Hollands um áhugasvið 

kemur einnig inn á það. Þessi nálgun hefur verið eitt stærsta framlag vinnusálfræði til 

félagsvísinda. Hugsmíðahyggjan einblínir á það að innleiða starfstengdar sjálfs-hugmyndir 

(e. self-concepts) og veita þannig huglægt sjónarhorn til þess að skilja starfsferilinn sem 

félagslega hugsmíð sem einstaklingurinn  skapar og mótar í virku ferli við sjálfsskilning og 

sjálfsþekkingu í samspili við umhverfið og samfélagið í kring (Savickas, 2005). 

Þátturinn um lífsþemu í kenningu Savickas spratt út frá fullyrðingu Super (1951) um 

tjáningu á starfsvali en það á við þegar einstaklingar setja sínar hugmyndir um það hver 

þau eru inn í starfstengd hugtök (e. occupational terminology). Þegar einstaklingar fara 

inn í nýtt vinnuumhverfi þá leitast þeir við að innleiða ákveðna hugmynd um sig sjálf og 

þegar þeir hafa náð jafnvægi við umhverfi sitt leitast þeir eftir að nýta getu sína og 

viðhalda sjálfsmynd sinni. Þessi frumfullyrðing leiðir af sér að starfsvalið verður 

holdgervingur sjálfsímyndar, vinnan verður myndbirting sjálfsins og þróun í starfi verður 

áframhaldandi betrumbæting á samstillingu sjálfsins og vinnuaðstæðna. Frá þessu 

sjónarhorni á sjálfið má sjá að vinnan veitir samhengi fyrir þroska einstaklingsins og 

mikilvæga festu í lífi hvers og eins (Richardson,1993). Flestir einstaklingar geta komið auga 

á tækifæri í sínum störfum til þess að geta tjáð sig og á sama tíma skipt máli fyrir 
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samfélagið. Reynsla Savickas (2005) af því að vinna með fjölbreyttu fólki allstaðar í 

heiminum sýndi að hugsmíðahyggjan getur verið notuð til að hjálpa flestum 

einstaklingum að búa til dýpri merkingu í starfi ásamt því að aðstoða þau við að finna betri 

leiðir til að innleiða þessar sjálfs-hugmyndir.  

Aðlögunarhæfni á starfsferli er þriðji og síðasti þátturinn í kenningunni en sá þáttur 

snýst um viðhorf, hæfni og hegðun sem einstaklingar nýta sér þegar þeir máta sig við 

vinnu sem hæfir þeim. Þegar horft er á uppbyggingu starfsferils sem röð tilrauna við að 

ná fram sjálfsskilningi, beinist athyglin að uppröðun samræmdra ákvarðana. Kenningin 

um hugsmíðahyggju einblínir ekki á persónur eða starfsumhverfi heldur bilið þar á milli, 

eða réttara sagt röð bila og ákvarðana þar sem bæði persónan og umhverfið taka sífellt 

stakkaskiptum og samstillingarferlinu þar á milli lýkur í raun aldrei. Gegnumgangandi 

markmið sem aðlögunarhæfni á starfsferli ætti að stefna að er staðan þar sem 

starfshlutverkið styður undir sjálfshugmynd einstaklingsins (Savickas, 2005). 

 

1.6 Starfsendurhæfingarúrræði á Íslandi 
Hér á landi standa ýmis úrræði til boða fyrir þá sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda. 

Hægt er að sækja þau hjá félagsþjónustum flestra sveitarfélaga vítt og breitt um landið og 

í mörgum tilvikum aðstoða heimilislæknar einstaklinga við að komast að í 

starfsendurhæfingu. Í lokaskýrslu starfshóps um starfsendurhæfingu á Íslandi eru helstu 

starfsendurhæfingarúrræði talin upp en það eru til að mynda endurhæfingarmatsteymi 

TR, Hringsjá – starfsþjálfun fatlaðra, atvinnuleg endurhæfing á Reykjalundi, Janus 

endurhæfing – hluti af Iðnskólanum í Reykjavík, Klúbburinn Geysir – sjálfseignarfélag á 

fjárlögum frá Alþingi, Hugarafl, atvinna með stuðningi, þróunarverkefni um 

starfsendurhæfingu öryrkja á Húsavík og Starfsendurhæfing Norðurlands svo fátt eitt sé 

nefnt (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005).  

Faghópur sem Félagsmálaráðuneytið setti saman um mótun og innleiðingu 

starfsgetumats telur að koma megi í veg fyrir ótímabært brotthvarf af vinnumarkaði með 

því að bregðast snemma við á fyrstu stigum veikinda einstaklinga (Félagsmálaráðuneyti, 

2019). Samkvæmt þessum faghópi sýnir reynsla annarra þjóða fram á að líkurnar á því að 

einstaklingur eigi afturkvæmt á vinnumarkað aukist ef brugðist er við snemma í 
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veikindaferli þeirra, til dæmis með því að gefa einstaklingum kost á því að halda áfram að 

vinna þrátt fyrir að þeir hafi minna þrek í starfinu. Þau viðhorf sem eru ríkjandi á 

vinnustaðnum gagnvart því hvernig einstaklingum er tekið þegar þeir snúa aftur til starfa 

hafa afgerandi áhrif á það hvernig þeim gengur í starfinu á nýjan leik eftir veikindaleyfi 

(Félagsmálaráðuneyti, 2019). 

 

1.7 Covid-19 og takmarkanir 
Í upphafi ársins 2020 breiddist út heimsfaraldur af völdum Covid-19 veirusýkingar, sem 

veldur einkennum í öndunarvegi (Embætti Landlæknis, 2022). Vegna þessa faraldurs urðu 

yfirvöld um allan heim að koma á hinum ýmsu takmörkunum í tilraun til að hefta 

útbreiðslu veirunnar og í þeim tilgangi að heilu samfélögin myndu síður lamast af völdum 

Covid-19. Þessar takmarkanir fólust meðal annars í fjöldatakmörkunum á hinum ýmsu 

stöðum, grímuskyldu, fjarlægðarmörkum milli einstaklinga, sóttkví og einangrun 

smitaðra, auk annarra ráðstafana sem tóku sífelldum breytingum (Embætti Landlæknis, 

2022).  

Þessi veirusýking gerði það að verkum að starfsendurhæfing gat ekki farið fram með 

hefðbundnum hætti, eins og kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar, heldur þurfti að 

grípa til annarra ráðstafana. Á meðal þessara ráðstafana var að skipta fólki niður í 

fámennari hópa sem varð til þess að einstaklingar fengu takmarkaðri tíma í 

starfsendurhæfingu heldur en lagt var upp með í byrjun þeirra endurhæfingarferlis. Sem 

dæmi um þetta má nefna að Virk starfsendurhæfingarstöð hætti að taka á móti 

einstaklingum í viðtöl og í stað þeirra voru nýtt símaviðtöl og fjarfundarbúnaður (Virk, 

2020b). 

Takmarkanir af völdum Covid-19 hafa sett sinn svip á atvinnulífið og hefur faraldurinn 

haft mikil áhrif á atvinnuleysi á Íslandi og óvíst er hvernig aðstæður á vinnumarkaði verða 

á næstu árum þar sem erfitt virðist vera að spá fyrir um hvenær þessum faraldri lýkur eða 

hvernig atvinnumarkaðurinn mun líta út hvað varðar fjarvinnu og aðra þætti þegar fram 

líða stundir (Hagstofa Íslands, 2020). 

Hér að framan hefur verið fjallað um þá helstu þætti sem eiga allir sinn þátt í eða hafa 

aðkomu að starfsendurhæfingu í kjölfar kulnunar. Mikilvægt er að skilja vel alla þá þætti 
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sem við koma viðfangsefni rannsóknar áður en rannsókn hefst til að einhverjum árangri 

sé náð með framkvæmd rannsóknarinnar. Skilgreining og saga kulnunar, birtingarmynd 

og afleiðingar, bæði á einstaklinga og fyrir samfélagið, eru allt þættir sem lítið væri vitað 

um ef ekki væri fyrir fyrri rannsóknir fagaðila og vinnu þeirra í að dýpka skilning á þessu 

fyrirbæri. Þessar rannsóknir leiða svo af sér upplýsingar sem nýttar eru fyrir 

ákvarðanatöku, til dæmis hjá stjórnvöldum, þegar þau leggja af stað með 

starfsendurhæfingarúrræði.  

Mikilvægt er að skilja líka hvað fræðin segja um atferli fólks á vinnumarkaði og reyna 

að skilja hvernig náms- og starfsráðgjöf kemur inn í þetta ferli að styðja við og koma 

einstaklingum sem lenda í kulnun aftur inn á vinnumarkað.  
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2 Aðferðafræði 

Rannsóknum er alla jafna skipt upp í tvær ólíkar nálganir þar sem notast er við 

mismunandi aðferðafræði, Annars vegar er um megindlegar (e. quantitative) 

rannsóknaraðferðir að ræða og hins vegar um eigindlegar (e. qualitative). Blandaðar 

rannsóknaraðferðir (e. mixed methods) er það þegar þær eru nýttar samhliða til að styðja 

hvor við aðra. 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð og 

verður þeirri aðferð og hugmyndafræði gerð betur skil hér á eftir. Einnig verður fjallað um 

lýsingu á þátttakendum og vettvangi, framkvæmd, úrvinnslu og greiningu gagna og að 

lokum verður farið yfir siðferðileg álitamál. 

 

2.1 Rannsóknaraðferð 
Í eigindlegum rannsóknaraðferðum nálgast rannsakandi málefni, þátttakendur og 

umhverfi eins og hann viti afar lítið um það. Hann reynir að losa sig við fyrirfram gefnar 

hugmyndir sem hann kann að hafa um viðfangsefnið og reynir að nálgast það nánast eins 

og óskrifað blað (Bogdan og Biklen, 2003). 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð en 

samkvæmt Creswell (2007) er sú aðferð afar hentug í þeim tilgangi að fá betri og dýpri 

skilning á efninu sem næst með því að tala beint við einstaklinga sem búa að þeirri reynslu 

sem um ræðir. Svör viðmælenda byggja á huglægu mati þeirra á starfsferli, líðan og 

framtíðarhorfum og henta því mun betur til eigindlegrar rannsóknar heldur en til 

megindlegrar, sökum þess að hér er verið að leita upplýsinga sem ná á dýptina og snúast 

um upplifun fólks (Hammarberg o.fl., 2016). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru sérstaklega heppilegar þegar kemur að því að 

rannsaka ný málefni sem eru lítið rannsökuð fyrir, í þeim tilgangi að skilja flókin 

viðfangsefni, til að skýra frá reynslu fólks og hegðun þeirra. Einnig er þessi 

rannsóknaraðferð gagnleg til þess að annars vegar takast á við „hvers vegna“ spurningar, 

til þess að skýra frá eða skilja ákveðin vandamál og hins vegar „hvernig“ spurningar sem 

lýsa ákveðnu ferli eða hegðun fólks (Hennink o.fl., 2011).  
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Eigindlegum rannsóknum er ekki ætlað að alhæfa út frá niðurstöðum, heldur að veita 

innsýn í upplifun, reynslu og veruleika þeirra sem rætt er við. Ásamt því að sýna fram á 

mikilvægi ákveðinna niðurstaðna og í kjölfarið sýna þær niðurstöður fram á ákveðið 

réttmæti rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í eigindlegum rannsóknum eru gögnin greind með því að skoða mynstur, þemu og 

útskýringar og á sama tíma er skoðað hvort fram komi mynstur eða skýringar sem sýna 

fram á hið andstæða eða jafnvel betrumbæta niðurstöðurnar en þetta ferli getur verið 

mjög tímafrekt (Sofaer, 2002). 

Í þessari rannsókn er einnig stuðst við hugmyndafræði fyrirbærafræðinnar en 

fyrirbærafræðileg rannsókn leitast við að lýsa persónulegri reynslu einstaklinga af 

ákveðnu hugtaki eða fyrirbæri. Fyrirbærafræðinni er ætlað að öðlast skilning á lífi, 

aðstæðum og upplifunum þeirra sem rætt er við. Áherslur hugmyndafræðinnar leggja 

upp með að til að geta skilið orð viðmælenda og hvaða merkingu viðkomandi leggja í sín 

eigin orð, þá sé mikilvægt að fá að kynnast bakgrunni, fyrri reynslu og mótandi 

upplifunum. Til að geta skilið merkingar orða í núinu verði rannsakandi að skilja hvaðan 

einstaklingar eru að koma og hvað hefur mótað reynslu þeirra. Rannsakandi safnar því 

gögnum frá þátttakendum og setur saman lýsingu á kjarna þessarar reynslu fyrir alla 

þátttakendurna. Þessi lýsing samanstendur af því sem þeir upplifðu og hvernig þeir 

upplifðu það (Creswell, 2007; Moustakas, 1994). 

Í fyrirbærafræði er hægt að fara tvær leiðir til að skilja fyrirbærið, annars vegar er það 

túlkunarfræði og hinsvegar reynslulegri, yfirskilvitslegri eða sálfræðilegri fyrirbærafræði. 

Túlkunarfræði er beint að því að lýsa rannsóknum þannig að þær miði að lífsreynslu og 

túlkun á „texta“ lífsins. Reynslulega eða sálfræðilega fyrirbærafræðin einblínir minna á 

túlkun rannsakanda og meira á að lýsa reynslu þátttakenda. Fyrirbærafræðin gefur djúpan 

skilning á því fyrirbæri sem er verið að rannsaka og þegar nota á fyrirbærafræði í 

rannsóknum þarf að velja þátttakendur sem hafa reynslu af því sem er verið að rannsaka 

þannig að rannsakandinn geti formað innihaldsríkan skilning á fyrirbærinu í niðurstöðum 

(Creswell, 2007). 

Grunduð kenning er einnig mikið notuð aðferð í eigindlegum rannsóknum. Grunduð 

kenning fer lengra en að lýsa ákveðnum fyrirbærum en henni er ætlað að þróa eða 

uppgötva kenningu út frá eigindlegum rannsóknarniðurstöðum (Creswell, 2007; Charmaz, 
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2014). Lykilhugmynd í grundaðri kenningu er að kenningin komi ekki sjálfkrafa heldur er 

hún búin til eða byggð á gögnum frá þátttakendum. Grundaðar kenningar gera ekki 

endilega ráð fyrir því að rannsóknir hefjist á ákveðinni kenningu heldur er notast við 

aðleiðslu sem gerir ráð fyrir því að kenningar og hugtök séu grundaðar á 

rannsóknargögnum (Creswell, 2007). Þessi aðferð gerir það mögulegt að byggja upp 

kenningu með athugunum. Orðrétt afritun á viðtölum er notað í greiningu og auðveldar 

það rannsakanda að ná utan um og skilja upplifun þátttakenda út frá þeirra orðum 

(Hennink o.fl., 2011). Hér var einungis stuðst við nálgun grundaðrar kenningar þar sem 

ekki var ætlun að leggja fram kenningu að rannsóknarvinnu lokinni, heldur aðeins að veita 

innsýn í upplifun og reynslu fólks sem farið hefur í gegnum starfsendurhæfingu. Nálgun 

grundaðrar kenningar kom þó afar vel að gagni við úrvinnslu og greiningu gagna, þar sem 

áhersla er lögð á skipulögð vinnubrögð og stöðuga greiningu gagna í gegnum allt 

rannsóknarferlið (Charmaz, 2014). 

 

2.2 Lýsing á þátttakendum og vettvangi 
Þegar velja á þátttakendur fyrir eigindlega rannsókn þá er mikilvægt að þeir hafi þekkingu 

og reynslu á viðfangsefninu sem við á og séu tilbúnir til að segja frá sinni persónulegu 

reynslu, líkt og  Creswell (2007) bendir á. Þátttakendur þessarar rannsóknar voru valdir 

með það í huga og var leitað eftir einstaklingum sem eru eða hafa verið í 

starfsendurhæfingu á Akureyri af hvaða kyni sem var. Mikilvægt var að þeir hefðu leitað 

þangað vegna kulnunar í starfi og væru eldri en 18 ára. Skilyrði fyrir þátttöku var að þeir 

væru í virkri starfsendurhæfingu á þeim tímapunkti sem viðtölin voru tekin, eða að stuttur 

tími væri liðinn frá því starfsendurhæfingu hefði verið lokið. 

Við val á þátttakendum var notast við markvisst úrtak og hentugleikaúrtak. Markvisst 

úrtak er nálgun sem mikið er notuð í eigindlegum rannsóknum til að koma auga á og velja 

einstaklinga eða hópa sem hafa ákveðna þekkingu á viðfangsefninu sem á að rannsaka og 

þá er vitað í upphafi hvaða skilyrði viðmælendur þurfa að uppfylla fyrir þátttöku í 

rannsókn (Creswell og Clark, 2011). Hentugleikaúrtak er það þegar einstaklingar eru valdir 

einfaldlega vegna hentugleika en hins vegar þá hafa ekki allir jöfn tækifæri á að taka þátt 

í rannsókninni (Jager o.fl., 2017). 
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Þátttakendur voru sex. Þrír þeirra voru enn í einhverri starfsendurhæfingu þegar 

viðtölin fóru fram og þrír höfðu lokið starfsendurhæfingu stuttu áður og snúið á 

vinnumarkað. Mikilvægt var að þátttakendum liði vel á meðan viðtölum stóð og fengu 

þeir því að velja hvort viðtölin færu fram í aðstöðu sem rannsakandi hafði í 

Starfsendurhæfingu Norðurlands eða á öðrum stað sem þeim leið betur á. Því fóru 

einhver viðtöl fram á heimili þátttakenda á meðan aðrir kusu að mæta í 

Starfsendurhæfingu Norðurlands.  

Til þess að vernda trúnað við þátttakendur og til að tryggja nafnleynd voru þeim öllum 

gefin gervinöfn við úrvinnslu gagna og birtingu niðurstaðna. Þá voru tekin út 

persónugreinanleg atriði þegar ástæða þótti til af sömu ástæðu. 

Fyrsti viðmælandinn var „Birna“, kona á sextugsaldri, fráskilin og á börn og nokkur 

barnabörn. Hún er menntuð á sviði heilbrigðisfræða og hafði starfað á því sviði til fjölda 

ára. Almennt leið henni vel í vinnu og gekk vel en það var mjög mikið álag á henni þar, 

sem að lokum kom henni í kulnun.  

„Heiðrún“ var annar viðmælandi í rannsókninni, kona í kringum fertugt, í hjónabandi 

og barnlaus. Hún hafði unnið við ýmis störf í gegnum tíðina. Hún lauk ekki við 

framhaldsskólanám en fór í háskólabrú og í framhaldinu í grunnnám í háskóla og kláraði 

það. Eftir það varð hún atvinnulaus þangað til hún komast að í starfsendurhæfingu vegna 

kulnunar. Það sem leiddi til kulnunar hjá Heiðrúnu var langvarandi álag og áföll. 

„Guðný“ var þriðji viðmælandinn. Hún er á fimmtugsaldri, gift og á nokkur börn. Hún 

var með kennsluréttindi og hafði starfað sem bæði leik- og grunnskólakennari. Almennt 

leið henni vel á vinnumarkaði í gegnum starfsferil sinn en hún sagði hinsvegar upp 

draumastarfinu sínu vegna erfiðra samskipta við þáverandi yfirmann og fór í annað starf. 

Þegar hún varð fyrir kulnun var hún starfandi í grunnskóla. 

„Andrea“ var fjórði viðmælandinn. Hún er tæplega fertug, er í sambúð og á nokkur 

börn. Hún hafði byrjað að læra ýmislegt í háskóla en kláraði að lokum kennsluréttindi fyrir 

grunnskóla. Hún fór að starfa sem grunnskólakennari og það leið ekki á löngu áður en hún 

fór að finna fyrir miklu áreiti í starfinu. Eftir að hún varð að taka sér veikindaleyfi frá því 
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starfi vann hún sem dagforeldri í einhvern tíma, fór eftir það í meira nám þangað til hún 

varð fyrir kulnun. 

„Bjarki“ var fimmti viðmælandinn og eini karlmaðurinn í rannsókninni. Hann var í 

kringum fertugt, giftur og á nokkur börn. Hann hafði unnið við ýmislegt í gegnum tíðina 

og yfirleitt gengið vel. Hann rak sitt eigið fyrirtæki á tímapunkti en hætti því og fór að 

vinna í [tómstundar]skóla. Það var misjafnt hvernig honum gekk og leið á vinnumarkaði í 

gegnum tíðina. Að lokum varð hann fyrir kulnun vegna erfiðra samskipta við þáverandi 

yfirmann. 

„Elín“ var sjötti og síðasti viðmælandinn, kona á þrítugsaldri, trúlofuð og móðir eins 

barns. Hún fór í framhaldsskóla en kláraði ekki námið.  Hún fór ung að vinna fyrir sér og 

hefur verið á vinnumarkaði síðan þá, fyrir utan nám hjá símenntunarmiðstöð sem hún fór 

í í kringum þann tíma sem hún var í starfsendurhæfingu. Henni gekk alltaf vel að fá vinnu 

og leið yfirleitt ágætlega á vinnumarkaði. Hún endaði svo á því að fá ekki framlengdan 

starfssamning á meðan hún var ófrísk og endaði hún á atvinnuleysisbótum áður en hún 

fór loks í starfsendurhæfingu vegna kulnunar. 

 

2.3 Framkvæmd, úrvinnsla og greining gagna 
Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði í samtali við leiðbeinanda minn haustið 2021 og 

hófst undirbúningur rannsóknar þegar í stað. Farið var í að hafa samband við viðeigandi 

og heppilegan vettvang og fékk ég að fara í heimsókn þangað og kynnast starfsfólki og 

starfsemi þeirra. Viðtalsrammi var mótaður byggt á markmiðum rannsóknar og 

rannsóknarspurningum og kynningarbréf fyrir rannsóknina sent út í kjölfarið á 

væntanlega þátttakendur. Áður en fyrsta viðtalið var tekið, var viðtalsramminn prófaður 

með undirbúningsviðtali, sem ekki er notað sem hluti af þessari rannsókn. 

Viðtalsramminn einkennist af opnum spurningum en lokaðar spurningar voru nýttar til 

að dýpka skilning enn frekar á reynslu og upplifun þátttakenda. Viðtölin voru opin og 

hálfstöðluð en slík viðtöl bjóða upp á að rannsakandi geti safnað opnum gögnum, kannað 

hugsanir, upplifanir, tilfinningar og skoðanir þátttakenda um efnið sem við á og kafað af 

dýpt í persónuleg og oft viðkvæm málefni, sé þátttakandi viljugur að veita slíkar 

upplýsingar (DeJonckheere og Vaughn, 2019). 
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Úrvinnsla og greining gagna fór fram með því að afrita viðtöl svo hægt væri að kóða 

þau byggt á vinnubrögðum grundaðrar kenningar (Charmaz, 2014). Því næst voru 

greiningarblöð notuð til að greina orðræðu sem kom fram í viðtölum. Við greiningu og í 

leit að ráðandi þemum í gögnunum var notast við opna kóðun og markvissa kóðun. 

Samkvæmt Qureshi og Ünlü (2020) er opin kóðun notuð þegar öðlast þarf betri skilning á 

því sem er að koma fram í gögnunum. Eru þá gögnin lesin ítrekað yfir og reynt að koma 

auga á ákveðin þemu. Reynt er að finna þætti sem eru sameiginlegir á milli viðmælenda 

en einnig þá þætti sem ekki eru sameiginlegir í þeim tilgangi að koma auga á mun í 

gögnum. Markviss kóðun er enn nákvæmara ferli og í því eru þemun sem upp koma í 

opinni kóðun greind og leiða þau að lokum til túlkunar á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Það er gert með því að lesa gögnin í gegn með eitt ráðandi þema í huga í einu, með þessu 

fæst skilningur og yfirsýn yfir það hvernig samhengi hlutanna birtist og hvernig ólík þemu 

fara að tengjast (Creswell 2007; Qureshi og Ünlü, 2020) 

 

2.4 Siðferðileg álitamál 
Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að passa upp á siðferðileg sjónarmið. Þær 

meginreglur sem nauðsynlegt er að hafa í huga í gegnum rannsóknina er virðing, 

mannréttindi og mannleg reisn. Þá er mikilvægt að fá upplýst samþykki þátttakenda, að 

þeir taki þátt af fúsum og frjálsum vilja, að rannsóknin valdi þeim ekki skaða, og að réttur 

þeirra til einkalífs og nafnleyndar sé virtur og að trúnaði sé haldið (Háskóli Íslands, 2020; 

Hennink o.fl., 2011).  

Þátttakendum voru kynnt markmið og tilgangur rannsóknar strax í upphafi. Þeim var 

gert skýrt að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem þeir vildu, óskuðu þeir þess. Enn 

fremur fengu þeir upplýsingar um það hvert þeir gætu leitað ef spurningar um 

rannsóknina skyldu vakna.  

Á þessum þáttum byggir það að þátttakendur séu færir um að veita upplýst samþykki 

fyrir þátttöku sinni í rannsókninni og vita hvað í henni felst. Við afritun viðtala, úrvinnslu 

gagna og í þemagreiningu voru þátttakendum gefin gervinöfn svo unnt væri að gæta 

fullrar nafnleyndar. Fyrir rannsókn af þessu tagi þurfti ekki að afla leyfa frá 

Vísindasiðanefnd samanber Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2020).  
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Siðferðileg álitamál eru í hávegi höfð í eigindlegum rannsóknum, bæði hvað varðar 

undirbúning, tilgang og framkvæmd. Leita þarf svara um hvers vegna tilteknar rannsóknir 

séu þess virði að framkvæma og þá fyrir hvern, hagnast þátttakendur af rannsókninni eða 

tapa þeir á henni og græða jafnvel aðrir? Ef enginn hagnast, hvað gefur þá tilgang til að 

halda áfram leit að svörum við rannsóknarspurningum? Siðferði þarf líka að hafa í huga 

þegar ákveðið er hvernig sé best að rannsaka, hver sé ábyrgasta leiðin til að framkvæma 

rannsóknina og hvernig það sé best til þess að enginn hljóti skaða af þátttöku við eða 

framkvæmd rannsóknarinnar (Brinkmann og Kvale, 2017). 

Mikilvægt er að rannsakandi komi að rannsókninni með eins opnum huga og hægt er. 

Setja þarf því allar forhugmyndir, skilning og viðhorf til hliðar um leið og rannsakandi er í 

raun hluti af vettvangi rannsóknarinnar (Brink, 1993). Það er hlutverk rannsakanda að 

spyrja réttu spurninganna, túlka viðtölin og miðla áfram. Hálf opin viðtöl eru í raun „náin“ 

rannsóknaraðferð, ef svo má að orði komast og skiptir þar miklu máli að tengjast að 

einhverju leyti þátttakendum, virða þá, hlusta með athygli, vera nálægur, en á sama tíma 

fjarlægur og passa hlutverkið sem rannsakandi. Mikilvægt er því að hverjum þátttakanda 

líði þægilega og upplifi öryggi til að tjá sig (Louw o.fl., 2011; Brink, 1993). 

Vegna innsýnar sem rannsakandi hafði á viðfangsefnið áður en gagnasöfnun hófst taldi 

rannsakandi mikilvægt að fyrirframgefin sýn hefði engin áhrif á hvernig viðfangsefnið var 

nálgast, hvorki í gagnasöfnun né greiningu gagna. Bogdan og Biklen (2003) leggja áherslu 

á mikilvægi þess að rannsakendur þekki sjálfa sig, gildin sín og áhrif félagsmótunar og að 

þeir átti sig á hvernig þessir þættir geti komið í veg fyrir hlutleysi gagnvart viðfangsefninu. 

Þess vegna er öllum rannsakendum mikilvægt að læra að þekkja þessi atriði, svo þeim sé 

unnt að ná utan um þau til að geta lagt þau til hliðar. Með þetta allt í huga lagði 

rannsakandi sig fram við að mæta viðfangsefninu með hlutleysi í huga og gætti þess til 

hins ítrasta að engar fyrirframgefnar upplýsingar mótuðu sýn við rannsóknarvinnu og 

ígrunduðu alla sína vinnu með siðferðileg álitamál í huga. 
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru. Við 

greiningu  viðtalanna komu fram mörg þemu en farið verður dýpra ofan í nokkur þeirra 

sem voru hvað mest áberandi og þeim gerð ítarleg skil hér að neðan. Fyrst verður fjallað 

um líf viðmælenda í aðdraganda kulnunar. Farið verður ofan í líðan, hvaða þættir voru 

styðjandi, hindranir og áföll svo eitthvað sé nefnt. Þar á eftir verður fjallað um kulnunina 

sjálfa og það hvernig kulnun birtist hjá viðmælendum. Umræða um Covid-19 var nokkuð 

áberandi í öllum viðtölunum og verður farið inn á hvernig starfsendurhæfing gekk á þeim 

tíma. Í lokin verður farið yfir væntingar viðmælenda til framtíðar og hvaða nýja veruleika 

þau búa við að starfsendurhæfingu lokinni. 

 

3.1 Líf og starf í aðdraganda kulnunar 
Í upphafi viðtals voru viðmælendur meðal annars spurðir út í náms- og starfsferil, gengi 

og líðan á vinnumarkaði og hverjar ástæður þess væru að þau hefðu dottið utan 

vinnumarkaðar. Fram komu þemu um styðjandi þætti, hindranir og áföll. Upphaflega áttu 

þessar spurningar að veita dýpri skilning á bakgrunni viðmælenda en það kom fljótt í ljós 

að þessi þemu skipta einnig máli fyrir og til að varpa ljósi á aðdraganda kulnunar í lífi 

viðmælenda og því verður fjallað nánar um þessi þemu hér í beinu framhaldi. 

Viðtölin gefa okkur sýn inn í heim þessara viðmælenda þar sem þeir segja okkur frá 

sínum lífsferil og aðdraganda núverandi ástands þeirra, þau eru á ýmsum aldri og með 

mismunandi starfsreynslu og mismikla menntun á bakvið sig. Mikilvægt er að fá þessa sýn 

til að skilja bakgrunn viðmælenda og geta sett sögu þeirra í betra samhengi og öðlast 

þannig betri skilning á vegferð þeirra í gegnum þetta ferli. Viðmælendur eiga það 

sameiginlegt að allir séu þeir að leitast eftir að komast aftur á vinnumarkað og láta gott 

af sér leiða. 

 

3.1.1 Styðjandi þættir 
Allir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu styðjandi þætti í gegnum heildarferli 

kulnunar og starfsendurhæfingar. Þeir þættir birtust aðallega í stuðningi frá fjölskyldum 
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þeirra þegar kom að því að fara í starfsendurhæfingu, stuðningi frá læknum og öðru 

heilbrigðisstarfsfólki. Einnig fóru þrír viðmælendanna á heilsuhælið í Hveragerði áður en 

þau fóru í starfsendurhæfingu og veitti það þeim nauðsynlega hvíld frá öllu álagi og nutu 

þeir dvalarinnar þar. Birna er ein þeirra sem fóru á heilsuhælið í Hveragerði og lýsti hún 

því sem góðum stað og að dvölin þar hefði verið góður undirbúningur fyrir sjálfa 

endurhæfinguna, um það sagði hún: 

 

Ég reyndar líka fór í Hveragerði fyrst, var í Hveragerði sem var alveg 
ofboðslega góður staður og bara mikil heilsubót fannst mér í því og hérna, 
en svo eftir að ég kom þaðan þá fannst mér ég samt, ég var alveg tilbúin til 
þess að fara í starfsendurhæfingu á eftir. 

 

Birna fékk einnig mjög góðan stuðning og skilning frá sínum nánustu og hafði hún einnig 

dvalið mikið hjá börnum sínum sem bjuggu í öðru bæjarfélagi. Hún upplifði fullkominn 

skilning frá þeim og þótti gott að skipta um umhverfi í einhverntíma á meðan hún byrjaði 

að vinna í sínum málum, um þau viðbrögð sagði hún: 

 

Bara mjög jákvæð, ég hef haft mjög góðan stuðning frá börnunum mínum 
sem búa í [öðrum bæ] og ég er búin að vera mjög mikið þar, ég er búin að 
vera eftir að ég veiktist þá var ég mjög mikið þar. [...] það var alveg 
fullkominn skilningur fyrir því sko, algjörlega. Að þetta væri þörf á því, að 
fara og leita sér þeirrar hjálpar sem maður gæti fengið. 

 

Heiðrún fékk einnig góðan stuðning frá sínum nánustu við því að fara í 

starfsendurhæfingu, hún sagði: „Ég myndi segja að ég væri með fordóma fyrir því en 

öllum öðrum fannst það bara geggjað sko.“ Þarna minntist hún á að hún sjálf hefði haft 

fordóma fyrir því að fara í starfsendurhæfingu en nánar verður fjallað um hindranir í þessu 

ferli hér á eftir. Einnig fékk Heiðrún stuðning frá ráðgjafa sem hún hitti í gegnum 

Vinnumálastofnun. Þessi ráðgjafi hjálpaði henni við að sækja um að komast í 

starfsendurhæfingu, um það sagði hún eftirfarandi: „Hún bara sendi tölvupóst bara eftir 

fyrsta tímann og þetta gekk allt ótrúlega hratt fyrir sig og ég var bara komin inn, trúði því 

ekki sko. Það var bara eins og þetta væri skrifað í skýin einhvernveginn.“ Þetta ferli virðist 

hafa gengið hratt og vel fyrir sig og komst Heiðrún fljótt inn í starfsendurhæfingu eftir að 
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hafa þegið aðstoð frá ráðgjafa Vinnumálastofnunar. Heiðrún minntist ekki á það hvers 

vegna umsókn hennar gekk svo fljótt í gegn en leiða má líkur að því að einkenni hennar 

vegna kulnunar hafi vegið þungt í hennar máli. 

Elín naut einnig aðstoðar frá ráðgjafa Vinnumálastofnunar við að sættast við að fara í 

starfsendurhæfingu. Fjölskyldan hennar, kærasti og tengdafjölskylda sýndu henni öll líka 

mikinn skilning í þessu ferli og áttuðu sig vel á hver staða hennar væri og hver þörfin fyrir 

stuðning var orðin. Hún, sem hafði örlítið óttast að umhverfið yrði jafnvel undrandi yfir 

því hvert hún væri að fara og myndi þar af leiðandi ekki sýna því skilning, áttaði sig á því 

eftir á að þrátt fyrir að hún teldi sig hafa náð að fela vel sína líðan að þá var ekki jafn 

öruggt að það hefði tekist jafn vel og hún hélt. Það breytti þó engu líkt og hún hafði óttast, 

því Elín naut stuðnings og skilnings fólksins síns. Það að ferli endurhæfingar færi af stað 

kom því engum á óvart og heldur þvert á móti. Hún naut hvatningar til að mynda bæði frá 

unnusta og föður sínum og sömuleiðis stuðning frá tengdafjölskyldu sinni. Hún orðar það 

eftirfarandi: 

 

Ráðgjafi hjálpaði mér þar og pabbi minn talaði líka um semsagt 
starfsendurhæfingu [...], fjölskyldan mín var mjög skilningsrík, fjölskyldan 
er bara þannig. Ég var bara, tengdafjölskyldan mín, ég var geðveikt búin að 
undirbúa mig fyrir að þau væru svona hmm, svona dómhörð á þetta. En 
þau voru það síðan bara ekki, skildu þetta alveg og hérna, kærastinn minn 
vildi örugglega mest af öllum að ég færi í þetta sko. Bara af því að hann 
vissi að ég þyrfti eitthvað meira en að fara bara eitthvað að vinna. [...] Það 
voru allir bara mjög þú veist, pabbi minn örugglega allra manna glaðastur, 
hann vissi bara að þetta var eitthvað sem ég þurfti að gera. Held að það 
hafi svona flest allir vitað það, ég hélt ég væri að fela það ógeðslega vel 
hvað mér leið illa en þegar þetta er orðið svona langur tími þá held ég að 
það hafi svona flestir verið bara að bíða eftir því að ég fengi meiri aðstoð 
sko. Sem betur fer er það til. 

 

Guðný var hætt að geta sofið vegna streitu og kvíða og fór á endanum til læknis sem sýndi 

henni mikinn stuðning og ráðlagði henni að sækja um á heilsuhælinu í Hveragerði svo hún 

gæti fengið hvíld frá öllu álagi. Hún sagði: 

 

Í kjölfarið að þá semsagt hérna ráðleggur læknir mér að hafa samband við 
heilsustofnun í Hveragerði. [...] Það losnaði þarna glufa og mér var boðið 
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pláss. Þegar þarna var komið við sögu var læknirinn minn búinn að skrifa 
upp á lengra veikindaleyfi og ég var búin að tilkynna það mínum yfirmanni. 
[...] Og hérna svo bara í kjölfarið fer ég á þessa heilsustofnun og svo er ég 
semsagt búin að fá ný lyf sem fóru mikið betur í mig [...]. 

 

Guðný á einnig fjölskyldu sem studdi hana vel í gegnum þetta ferli og var hún gríðarlega 

þakklát foreldrum sínum, hve skilyrðislaust hún mætti alltaf jákvæðu viðmóti, hvatningu 

og skilningi frá þeim. Maðurinn hennar var svolitla stund að átta sig á kvíðanum sem hún 

var með en hann fór sjálfur og aflaði sér upplýsinga til að vita betur hvað hún væri að 

ganga í gegnum og hafði það heilmikið að segja fyrir Guðnýju. Því fyrir það og áður en 

gagnkvæmur skilningur komst á á milli þeirra gagnvart kvíðanum sem Guðný var að 

upplifa, þá hætti henni til að loka á manninn sinn í stað þess að leita stuðnings. Svo það 

að maðurinn hennar skyldi hafa fræðst um líðan hennar og birtingarmyndir kvíða hafði 

gríðar mikið að segja um samskipti þeirra, samband og stuðning í framhaldinu. Um það 

sagði hún:  

 

Ég á rosa gott, ég á góða að. Og í rauninni bara mjög styðjandi samskipti 
við bara alla. Maðurinn minn átti svolítið erfitt með að skilja þetta í 
sambandi við að fá kvíða. Hann var alltaf að spá bara hverju kvíðir þér fyrir? 
Af því að hann skildi enganveginn þetta orð, að fá kvíða eða vera með 
kvíða, hann hélt alltaf að það þyrfti að kvíða einhverju. Svo fór hann bara 
sjálfur á fyrirlestur og áttaði sig eftir það hvað kvíði væri og þá fannst mér 
eins og hann ætti auðveldara með að skilja mig. Ég átti það alveg til á 
tímabili að loka einmitt á hann, að ræða ekki um hvernig mér leið og þá 
kannski var það því mér fannst hann ekki skilja mig. En já, en ég náði svona 
á einhverjum tímapunkti að koma honum í skilning um hvernig mér leið og 
þá eftir það var þetta auðveldara. Foreldrar mínir eru mjög hvetjandi, hafa 
alltaf verið og þau hafa alltaf hrósað mér mikið. Ég er endalaust þakklát 
fyrir foreldra mína því það er ekkert gefið að eiga alltaf svona góð samskipti 
við foreldra sína. 

 

Það sýnir fyrst og fremst mikinn stuðning að maðurinn hennar Guðnýjar hafi sjálfur 

ákveðið að læra meira um kvíða bara til að geta verið meira til staðar fyrir hana. Hún er 

þakklát fyrir að eiga foreldra sína að, njóta stuðnings og hvatningar frá þeim í ríkum mæli 

og tekur því ekki sem gefnu að eiga í góðu sambandi við þau. 
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Bjarki sótti einnig um á heilsuhælinu í Hveragerði eftir samtal við heimilislækninn sinn, 

hann var ekki alveg á því að fara þangað til að byrja með en læknirinn endaði svo á að 

koma Bjarka í skilning um að eitthvað yrði að breytast því hann gæti ekki haldið svona 

áfram eins og hann gerði. Þetta varð svo ein besta ákvörðun sem hann hafði tekið en 

Bjarki telur að þetta hafi beinlínis bjargað lífi hans. Um þetta sagði hann: 

 

Þá nefndi hann [læknirinn] sko að ég þyrfti gjörsamlega að hugsa þetta, 
annars bara þú veist, gerist eitthvað alvarlegra. Hann kom mér allavega í 
skilning um það að ég gæti ekki haldið áfram svona. Þá nefndi hann þarna 
Hveragerði og eitthvað og ég bara, það er bara gamalt fólk sem fer þangað 
og ég var bara algjörlega svona, í einhverri svona afneitun. En svo hugsaði 
ég málið og sæki um í Hveragerði sem var algjörlega bara, ég held að það 
hafi bjargað lífi mínu sko. Þetta var það besta sem ég gat gert og hef gert í 
raun og veru, mig langar bara aftur þangað. 

 

Bjarki upplifði einnig góðan stuðning og hvatningu frá sínum nánustu. Systir hans hafði 

verið áður í starfsendurhæfingu og gat hún svolítið sagt honum frá við hverju væri að 

búast sem má segja að hafi rutt hindrunum úr vegi. Hann orðaði hvatninguna og 

stuðninginn sem hann upplifði í gegnum systur sína með eftirfarandi orðum: 

 

Bara stuðningur sko. Ég held að það hafi verið bara, hérna, meiri hvatning 
heldur en eitthvað annað. Systir mín var búin að ganga í gegnum þetta líka, 
þannig að hún var búin að vera hérna og búin að tala um hvað þetta væri 
frábært sko, að ganga í gegnum þetta og í raun og veru er þetta, eða ég 
held að þetta sé eina úrræðið svona sko sem er hægt að fara í hér. Þannig 
að já, bara hvatning sko. 

 

Andrea upplifði stuðning frá sínum heimilislækni og ungbarnaverndinni, þar sem hún var 

með lítið barn. Þau hjálpuðu henni að sjá að hún gæti ekki haldið svona áfram lengur og 

yrði að vinna markvisst í eigin heilsu og í átt að eigin vellíðan áður en lengra yrði haldið, 

um það sagði hún: 

 

Bæði ungbarnaverndin og heimilislæknir sem sögðu bara stopp, hingað og 
ekki lengra. Voru farin að þekkja mig nógu vel sko að hérna, já, þau í 
rauninni svolítið stoppuðu mig af og bara þetta er það sem er í boði, hvað 
segirðu um það? [...] En hérna, þarna var verið að gefa mér í rauninni, bara 
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okei, þú þarft ekki að stökkva af stað og fara að vinna á fullu aftur. Bara ef 
þú ert búin að finna leið til þess að þér geti liðið aftur vel, að þú getir aftur 
orðið... það þurfti svo mikið að sannfæra mig. Þannig að þú komist aftur í 
vinnuna og getir aftur verið þú en ekki alltaf þarna að fela þig á bakvið 
eitthvað. Þannig að, í rauninni var það bara sannfæring lækna og í rauninni 
fyrsta skrefið var bara þarna. Ég fór þarna á HAM námskeið og smá 
viðtalsmeðferð upp á heilsugæslu. 

 

Þarna var verið að gefa Andreu tækifæri á að taka skref til baka og hugsa um sjálfa sig, 

læknum tókst að sannfæra hana um að líðan hennar gæti orðið mikið betri og hún þyrfti 

ekki að fela sig á bakvið grímu en þarna á þessum tímapunkti leið henni ekki vel. Hún fór 

á HAM námskeið og viðtalsmeðferð hjá sálfræðing sem hefur líka hjálpað henni að sjá að 

hún yrði að fara að hægja á sér áður en ástand hennar yrði verra. Hvað varðar stuðning 

frá fjölskyldu hennar þá stóð maðurinn hennar þétt við bakið á henni en hún þorði til að 

byrja með ekki að segja fjölskyldunni sinni, foreldrum sínum, frá því að hún væri komin í 

starfsendurhæfingu vegna þess að hún skammaðist sín fyrir þetta í fyrstu. Um stuðninginn 

sem hún fékk frá manninum sínum sagði hún: 

 

Sko maðurinn maðurinn minn sagði bara, hann var búinn að koma með þá 
hugmynd að hann vildi bara að ég myndi heyra í lækni og bara gefast upp. 
Hann var löngu búinn að sjá það að ég gæti ekki unnið meira. Honum 
fannst ég bara gjörsamlega búin. 

 

Maðurinn hennar sá vel að hún gæti ekki meira og vildi að hún myndi leita sér hjálpar, 

hann sá það á undan Andreu að hún gæti ekki haldið svona áfram eins og hún gerði. Þegar 

kom að fjölskyldu Andreu þá vildi hún til að byrja með ekki segja þeim frá því að hún væri 

að fara í starfsendurhæfingu. Hún hafði einangrað sig frá þeim vegna vanlíðan og treysti 

sér ekki til að segja neitt fyrr en hún hafði verið í starfsendurhæfingu í einhvern tíma. Um 

þetta sagði hún: 

 

Ég skal alveg viðurkenna það að ég sagði engum, ég var búin að einangra 
mig svo mikið frá fjölskyldunni, ég sagði engum að ég væri komin í 
starfsendurhæfingu fyrr en ég var búin að vera hérna í smá tíma [...] ég 
sagði alltaf við fólk fyrst að ég væri hérna, semsagt í endurhæfingu og þá 
svona já [spurðu þau] er það bakið? Og ég alltaf svona já, þetta er svona 
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bæði líkamlegt og andlegt og ég var alltaf að reyna að fela hitt skilurðu. [...] 
En mér fannst ég fá svolítið frá fjölskyldunni svona, ég var búin að fá oft í 
andlitið svona bara já, [...] þegar ég var komin með fjórða barnið bara já, 
er þetta ekki komið komið gott?  Eða svona það er alltaf svo mikið að gera 
hjá þér, svona hint. Bara já geturðu ekki aðeins farið að slaka á, geturðu 
ekki farið aðeins að gera þetta eða eða hitt eða það er alltaf nóg að gera 
hjá þér. Þannig að ég fékk svona oft einhver hint sem á þeim tíma tók ég 
meira bara hvað heldurðu að ég sé aumingi, heldurðu að ég standi ekki 
undir þessu? [...] En svona eftir á að hyggja þá er þetta bara væntumþykja. 
Svona viltu ekki sýna þér smá mildi. Þannig að ég hefði örugglega aldrei 
þurft að skammast mín fyrir þetta en ég var mjög lengi að kyngja þessu. 

 

Andrea hafði leyft fjölskyldu sinni að halda að hún væri í endurhæfingu vegna 

bakvandamála til að byrja með, áður en hún svo loks sagði þeim hvað hún væri 

raunverulega að gera. En hún fann á sama tíma ákveðinn stuðning frá fjölskyldunni sinni 

á þann hátt að þeim fannst hún þurfa að fara að slaka á og að það væri of mikið að gera 

hjá henni. Hún sá það ekki sem væntumþykju í upphafi og þess í stað upplifði hún 

ábendingar um að draga úr álagi sem gagnrýni eða efa í sinn garð en eftir á kann hún að 

meta þeirra hugsun og umhyggju. 

Eins og komið hefur fram þá fengu allir viðmælendur stuðning frá fólkinu sínu á einn 

eða annan hátt þegar kom að því að fara í starfsendurhæfingu. Sum þeirra fengu jafnvel 

góðan stuðning frá læknum og heilbrigðisstarfsfólki líka til að sjá að eitthvað þyrfti að gera 

í ástandi þeirra áður en það yrði um seinan. Stuðningurinn sem viðmælendur fengu frá 

sínu nánasta fólki, umhverfi og heilbrigðisstarfsfólki hjálpaði þeim að taka ákvörðun um 

að fara í starfsendurhæfingu og hugsa betur um sig sjálf. Þrír viðmælendanna byrjuðu á 

að fara á heilsuhælið í Hveragerði eftir að heilbrigðisstarfsfólk benti þeim á það og þótti 

þeim það gott fyrsta stopp til að fá frið frá öllu álagi í einhvern tíma. Eftir það hófu þau 

ferli í starfsendurhæfingu. 

 

3.1.2 Hindranir í umhverfinu 
Ýmsar hindranir komu fram þegar farið var yfir orð viðmælenda. Það sem var hvað mest 

áberandi hjá viðmælendum var þeirra eigið sjálfsmat, þau sáu sig og upplifðu sem 

aumingja fyrir að þurfa þessa aðstoð sem starfsendurhæfing er. Hjá öðrum viðmælendum 

var stuðningur frá vinnustað lítill eða enginn þegar kom að því að fara í veikindaleyfi. 
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Þessar hindranir, ásamt öðrum, eiga sinn þátt í ferli allra viðmælendanna við að komast í 

kulnun og enda í þeirri vegferð sem viðmælendur lentu í. Ekki skal þó álykta að þessar 

hindranir séu orsakavaldur í þessu ferli en erfitt er að meta hvort að einstaklingar í 

samskonar aðstæðum sem ekki höfðu sömu hindranir til að lenda á hefðu komist í kulnun, 

líkt og viðmælendur þessarar rannsóknar. 

Andrea sá sjálfa sig með neikvæðum hætti yfir því að þurfa á þessari aðstoð að halda 

en sá svo eftir á að hyggja að þarna var það félagsmótun úr æsku, áherslur á að vera ekki 

að kvarta og óheppilegt viðmót í garð þess að leita sér hjálpar þegar hún gæti bara harkað 

af sér sem varð henni fjötur um fót. Þannig fann hún hvað hún var í mikilli vörn fyrst 

gagnvart því að þiggja hjálp sem hún svo gaf eftir sem varð henni mikil lukka og er hún 

þakklát því að hafa fengið og þegið hjálpina í dag. Segir Andrea að það hafi verið henni 

erfitt að ganga í gegnum þessa lífsreynslu, um heildarferlið sagði hún eftirfarandi: 

 

Já, mér fannst ég algjör aumingi að geta ekki farið að vinna strax eftir að 
ég var búin í fæðingarorlofi þú veist, og einmitt að fá einhverja sem þekktu 
mig ekkert vel að segja bara þú veist, nei þú ert ekki að fara að halda áfram 
[...] þetta er bara allt of mikið fyrir þig. [...] En þar sem það var komið með 
svona hérna, svona einhverjar lífsreglur og gildi sem voru svona 
innprentuð frá því maður var krakki, sem voru kannski ekki rétt gildi. Eða 
eftir á að hyggja núna, alls ekki rétt gildi, þá var það bara það sem hringlaði. 
Maður átti aldrei að kvarta, maður átti alltaf að vera á hnefanum og þú 
veist, og alltaf að bíta á jaxlinn þannig að þú veist, já. Mér leið bara eins og 
ég væri rosalega mikill aumingi og ég hef aldrei viljað láta vorkenna mér. 
[...] En ég var bara í svakalegri vörn sjálf og búin að vera svo lengi alltaf á 
hnefanum og alltaf að reyna að berjast sko í bökkum og þurfti 
einhvernveginn út á við að vera alltaf með allt á hreinu og með mjög breitt 
bak og alltaf tilbúin að hjálpa öllum. Bara þegar ég þurfti allt í einu að 
viðurkenna að ég væri bara ekki risa klettur sem myndi ekkert höggva á, 
það var rosalega erfitt. Þannig að þetta var allt mjög erfitt en ég sé ekki 
eftir því í dag. 

 

Guðnýju var sagt upp í vinnunni þegar hún þurfti á veikindaleyfi að halda og telur hún að 

það hafi ekki hjálpað til í hennar bata, að fá skort á skilningi og engan stuðning frá 

vinnustaðnum. Hún upplifði það að vera bitur til að byrja með og leið ekki vel að vera utan 

vinnumarkaðar. Hún fór á endurhæfingarlífeyri sem þarf að endurnýja reglulega og það 
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fannst henni kvíðvænlegt, þá sérstaklega það hvort hún fengi framfærslu í hverjum 

mánuði. Um þetta sagði hún: 

 

Þetta var svo leiðinlegt því mér var þarna sagt upp eða það var rift samningi 
og ég var eiginlega bara mjög bitur. Og í svolítinn tíma þá fannst mér ég 
vera bitur en svo þegar ég áttaði mig á því að mig langaði ekki að vera bitur 
og mig langaði að geta bara haldið áfram með lífið mitt að þá leið mér 
betur. [...] Mér leið ekkert vel að vera ekki á vinnumarkaði, á þeim tíma 
sem mér leið sem verst þá var ég svolítið upptekin af því að skoða 
atvinnuauglýsingar, það truflaði mig. [...] Þú ert á endurhæfingarlífeyri, 
það þarf að endurnýja reglulega og þú ert ekkert trygg í einhvern tíma. Og 
það bara, maður vill vita að... maður getur bara fengið framfærslukvíða. 
Að vita ekki hvað gerist í næsta mánuði og ég treysti mér ekki ennþá til að 
fara að vinna, maður er kominn í þennan pakka að þetta verður 
vítahringur. Maður er að byggja upp kvíða því maður er að spá hvað verður 
með framhaldið. 

 

Eins og fram kemur í orðum Guðnýjar að þá fannst henni mjög erfitt að vita ekkert um 

nálæga framtíð á meðan hún var í endurhæfingu, óvissan veldur henni kvíða og henni 

finnst hún vera komin í ákveðinn vítahring þar. Vítahringurinn lýsti sér þannig að hún 

treysti sér ekki til að fara að vinna, hún þurfti að treysta á að endurnýjun lífeyris færi í 

gegn og það olli henni kvíða að vita ekki að hún væri örugg með tekjur fram í tímann. Hún 

sagði nánar frá því hvernig henni leið þegar henni var sagt upp í vinnunni en skortur á 

skilningi á þeim tímamótum þegar hún missir vinnuna var eitthvað sem sat í henni og að 

hennar mati vann gegn bata á sínum tíma: 

 

Í mínum aðstæðum þá tel ég að viðkomandi yfirmaður hafi hlaupið 
algjörlega á sig og hérna, eins og ein góð kona sagði við mig, þetta er ekki 
á þig. Þetta er bara þeirra feill. Ég vil bara trúa því að ég væri jafnvel ennþá 
þar, því ég er ekki að segja að þessi vinnustaður hafi verið slæmur en ef 
það hefði verið tekið öðruvísi á hlutunum. Það geta allir gert mistök og ég 
ber engan kala til viðkomandi yfirmanns. Ég vil geta fyrirgefið og það gera 
allir mistök einhverntímann á ævinni. [...] Ég held að í mínu tilfelli spili það 
stóran þátt að því leytinu til að hvatning frá yfirmanni og að fá 
viðurkenndan tíma sem ég þarf til að ná bata hefði hjálpað mér gríðarlega. 
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Heiðrún sagðist hafa haft fordóma fyrir starfsendurhæfingu til að byrja með. Aðspurð út 

í þessa fordóma sagði hún: „Æji mér fannst ég bara vera svona hálfgerður aumingi 

einhvernveginn. Mér fannst ég bara einhvernveginn, æi ég veit ekki. Fannst það bara 

lélegt af mér að geta ekki haldið áfram.“ Þar sem Heiðrún var á skrá hjá Vinnumálastofnun 

og á atvinnuleysisbótum áður en hún fór í starfsendurhæfingu þá hefði hún viljað að 

Vinnumálastofnun hefði bent henni mikið fyrr á þetta úrræði sem starfsendurhæfing er.  

Hún sagði eftirfarandi: „Því að ég var búin að vera heima bara í [langan tíma] og ég hefði 

í rauninni viljað að Vinnumálastofnun hefði sent mann bara í starfsendurhæfingu bara 

strax, þannig að þú komist bara í vinnu sem fyrst sko.“ Áður en Heiðrún fór á 

atvinnuleysisbætur var hún að starfa á leikskóla þar sem hún var ekki nógu sátt með 

yfirmanninn sem var þar á þeim tíma. Yfirmaðurinn hafi sýnt starfsfólki ákveðna 

eineltistilburði og þó hún hafi ekki orðið fyrir þeim, þá hafi þessi hegðun stjórnanda á 

staðnum haft áhrif á vinnuanda og menningu staðarins. Heiðrúnu þótti þetta íþyngjandi 

starfsumhverfi og ákvað því að hætta. Um það sagði hún: 

 

Yfirmaður minn á þeim tíma, hann átti það svolítið til að taka fólk fyrir sko 
og ég hugsaði bara með mér að ég þarf eiginlega að koma mér í burtu áður 
en ég lendi í fyrir því sko, ég var búin að horfa þarna upp á einhver tvö, þrjú 
dæmi. Þar sem hann bara vaktaði fólk [...]. Ég ákvað að hætta bara því mér 
fannst þessi framkoma eitthvað sem að ég líð ekki sko. [...] Hans stefna var 
svolítið að brjóta fólk niður til að byggja það aftur upp sko og ég er bara 
ekki þar. [...] Þó ég hafi ekki lent í því sjálf þá hugsaði ég oft hvenær kemur 
röðin að mér? [...] Hún var þannig að ef þú varst ekki sammála henni sko, 
og hún vildi bara hafa já fólk skilurðu, ef þú sagðir eitthvað að þér líkaði 
ekki þetta eða hitt að þá átti hún til að segja þá geturðu bara farið. [...] 
Þegar maður er í svona stöðu þá hugsar maður að það er eiginlega bara 
betra að koma sér í burtu sko. 

 

Bjarka fannst samskipti við fyrrum yfirmann erfið, honum þótti þau verulega íþyngjandi 

því honum fannst hann vaða yfir sig og það gerði hann óöruggan. Samskiptin voru þannig 

orðin ákveðin hindrun í að honum gengi betur í þeirri vinnu og hann upplifði að hann fengi 

engan stuðning á vinnustaðnum. Hann sagði frá eftirfarandi þegar hann rifjaði upp 

upplifun sína af óöryggi og þeim erfiða samskiptavanda sem hófst í kjölfar þess að fyrrum 

yfirmaðurinn tók við á vinnustaðnum: 
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Mér leið aðallega illa í [tómstundar]skólanum út af yfirmanni og nokkrum 
samstarfsfélögum, ég gat ekki haft samskipti við þá, átti bara mjög erfitt 
með það. Af því að ég var svo óöruggur gagnvart þeim og mér fannst vera 
vaðið yfir mig [...]. Tiltölulega eftir að ég byrja, ég var búinn að vinna einn 
vetur eða eitthvað hjá þeim og þá byrjar semsagt nýr yfirmaður hjá þeim, 
skólastjóri, sem að gerði bara allt brjálað. Það voru bara allir á móti honum 
og eitthvað svoleiðis, þetta var bara case. En einhvernveginn komst hann í 
gegnum þetta og hann er búinn að vera alveg síðan sko. En samt er búið 
að vera, allir eiginlega svona, brenndir einhvernveginn eftir það. [...] 
Þannig að þetta var rosalega erfiður tími, ég var alltaf sannfærður um að 
þetta væri það rétta, þetta væri bara erfitt og eitthvað svona sko. Og að ég 
þyrfti bara að ganga í gegnum þetta þangað til að ég örmagnaðist. [...] 
Þannig að já, þetta var ekki góður vinnustaður fyrir mig allavega.  

 

Þarna má einnig sjá að Bjarki reyndi að halda áfram þrátt fyrir erfið samskipti við yfirmann 

og samstarfsfólk og hélt alltaf í vonina um að þetta myndi skána, sem það gerði svo því 

miður ekki áður en hann örmagnaðist og varð að hætta. Starfsandinn á þessum tiltekna 

vinnustað var því ekki góður fyrir heilsu Bjarka. Elín átti mjög erfitt með að sætta sig við 

að hún þyrfti á aðstoð starfsendurhæfingar að halda. Pabbi hennar benti henni á að sækja 

um í starfsendurhæfingu og henni fannst hún vera aumingi fyrir að þurfa þess. Hún sagði:  

 

Þarna var ég líka búin að ræða við pabba minn, því ég var í svo mikilli innri 
krísu með hvað ég ætti að gera og hvernig. Pabbi minn alltaf bara farðu inn 
hjá [starfsendurhæfingu] og ég bara nei, í endurhæfingu? Ég er enginn 
aumingi, þú veist, þetta var bara svona. 

 

Hún var mjög kvíðin fyrir því að fara í starfsendurhæfingu og vissi ekki almennilega hvað 

hún væri að fara út í. Hún ræddi betur við pabba sinn sem lýsti þessu fyrir henni. Henni 

fannst viðbrögðin sín við því að þurfa starfsendurhæfingu „skelfileg“. Hún hélt áfram:  

 

Sko viðbrögðin mín voru náttúrulega skelfileg [...] mér fannst ég bara 
aumingi og bara þú getur ekki farið í skóla, þú gast ekki klárað námið þitt, 
og núna geturðu ekki einu sinni verið að vinna, hvað ætlarðu þá að gera? 
Þú veist, svona niðurrif bara og ég fattaði ekki styrkinn í því að biðja um 
hjálp. Maður fattar það aldrei fyrr en eftir á. 
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Þarna upplifði Elín sig sem aumingja fyrir að hafa ekki klárað nám eða geta haldið áfram 

að vinna, þrátt fyrir ástand heilsu hennar á þessum tíma. Henni fannst ekki búa styrkur í 

því að sækja sér hjálp fyrr en hún sá það betur eftir á, eftir að hafa fengið hjálp. Einnig 

fannst Elínu að vegna þess að hún er ekki menntuð þá ætti hún skilið meiri „skítverk“ í 

þeim vinnum sem hún hafði verið í. Um það sagði hún: 

 

Og svona af því að ég er ekki menntuð þá hef ég aldrei verið í einhverri 
yfirstöðu, nema einu sinni jú, en þá einhvernveginn finnst mér sjálfsagðara 
að bera minni virðingu fyrir mér af því ég er ekki menntuð og mér finnst 
sjálfsagðara að ég geri meiri skítverk. [...] Ég fann bara að ég var ekki metin 
sem ég sjálf, sem starfsmaður á plani eða þú veist. Ég var bara partur af 
keðjunni einhvernveginn. 

 

Það getur ekki verið mjög upplífgandi að upplifa sjálfa sig í valdalítilli stöðu og líða eins og 

maður sé bara enn eitt peðið í vinnunni sinni og því ekki vera metinn fyrir það sem maður 

gefur af sér. Birna upplifði ekki góðan stuðning frá vinnustaðnum sínum þegar hún þurfti 

að fara í veikindaleyfi. Hún var fyrst á sinni deild til þess að fara í kulnun en svo í kjölfarið 

fylgdu tvær á eftir henni líka og fóru í sama far. Um þetta sagði Birna: 

 

Ég er semsagt fyrst sem fer þarna í þetta [kulnun] og já, mér fannst ekki 
góður skilningur þarna alveg fyrst og mér fannst það svona kannski svolítið 
erfitt að fá ekki svona skilning á því hvað var um að vera. 

 

Aðspurð að því hvort vinnustaðurinn hennar hefði getað minnkað líkur á eða jafnvel 

komið í veg fyrir kulnun sagði hún: „Já, ég held að hann hafi alveg getað gert svolítið sko 

[...] auðvitað hefði alveg verið hægt að svona, gera betur sko. Alveg örugglega.“ Það gæti 

því vel verið að ef vinnustaðir myndu sýna því betri skilning þegar einstaklingar þurfa að 

taka sér veikindaleyfi vegna andlegra vandamála að það myndi hjálpa mikið til þegar 

kemur að því að einstaklingum batni og geti komið sterkari til baka.  

Í gegnum öll viðtölin er hægt að koma auga á hinar ýmsu hindranir sem viðmælendur 

stóðu frammi fyrir. Aðal hindranirnar voru niðurrif á persónu einstaklinganna, hvort sem 

það kemur frá þeim sjálfum eða til dæmis yfirmönnum. Þau upplifðu sig nokkur sem 

aumingja fyrir það að þurfa aðstoð og einhver þeirra áttu yfirmenn sem þau áttu í erfiðum 
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samskiptum við. Hindranir á vegi viðmælenda í aðdraganda kulnunar, sem hér hefur verið 

fjallað um, er náskylt þemanu um áföll og áfallasögu og því verður gerð skil nú í beinu 

framhaldi. 

 

3.1.3 Áföll og áfallasaga 
Misjafnt er hvernig fólk bregst við hinum ýmsu áföllum sem á geta dunið. Allir 

viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu einhverskonar áföll áður en þeir fóru í kulnun en 

þegar fólk er undir miklu langvarandi álagi og verður fyrir áfalli þá getur það leitt til 

kulnunarástands. Birna var búin að vera undir miklu álagi í starfi til lengri tíma en hún 

vann á þremur vinnustöðum á einum tímapunkti. Hún áttaði sig ekki sjálf á hvað álagið 

var að gera henni á þeim tíma og þurfti þriðja aðila til að benda henni á það. Birna hefur 

getað litið um öxl í bataferli sínu og segir nú: „[ég var] bara að vinna alltof mikið í rauninni 

[...] áður en ég varð veik [og var að] taka mér of lítið af fríum og svona.“ Hún segist hafa 

leitað til læknis vegna pestar sem hún var lengi að ná sér af en að læknirinn hafi séð að 

vandamál hennar lægi dýpra en það: „og þá segir bara, þessi læknir, já þú bara greinilega 

hefur semsagt lent á vegg [...] það kom samt mjög aftan að mér, ég átti alls ekki, hélt alls 

ekki að ég væri að fara eitthvað þar.“ Það var því læknir, sem hún leitaði til vegna veikinda, 

sem benti henni á að hún væri komin í kulnunarástand. 

Heiðrún var búin að keyra sig áfram í ár þrátt fyrir vanlíðan en einnig missti hún föður 

sinn ung og hafði hún ekki unnið úr því áfalli fyrr en hún var komin í starfsendurhæfingu. 

Aðspurð að því hverjar ástæður þess voru að hún datt af vinnumarkaði svaraði hún því 

þannig að baki byggi kvíði og þunglyndi, samhliða óuppgerðri sorg og depurð frá 

táningsárum þegar hún missti föður sinn: 

 

Í rauninni bara kvíði og þunglyndi og bara leiði einhvernveginn [...] ég held 
líka sko, þú veist, ég missti pabba minn þegar ég var fjórtán og þú veist, ég 
hef einhvernveginn aldrei unnið almennilega úr því [...] og er bara svolítið 
að gera það núna. 

 

Þegar hún var spurð að því hvenær henni fannst eins og eitthvað væri ekki eins og það 

ætti að vera í sambandi við kulnun þá svaraði hún því þannig að einkennin hafi verið farin 
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að gera vart við sig í heilt ár áður, á þeim tíma hafi hún lagt hart að sér og líklegast alltof 

mikið, eins og okkur Íslendingum hættir til, og talar í því samhengi um vinnumenninguna 

sem hún segir einkennandi fyrir íslenskt þjóðfélag: 

 

Ég var þarna alveg að bagsla í alveg örugglega eitt ár bara þarna, að drífa 
mig áfram sko [...] í staðinn fyrir kannski, ég er búin að sjá það núna að 
maður er alltaf að keyra allt miklu lengra en maður á að gera sko. En það 
er þetta íslenska gen, hérna að keyra sig áfram. 

 

Elín lenti í áfalli í fæðingu barnsins hennar og eftir fæðinguna. Þegar kom að því að fara 

að vinna eftir mjög langt fæðingarorlof þá átti hún mjög erfitt með að koma sér af stað 

vegna vanlíðan. Um það sagði hún: 

 

Svo fór ég bara í fæðingarorlof í rauninni tveimur mánuðum fyrir tímann 
af því að það var smá vesen [...] ég lendi í áfalli og þunglyndi í fæðingu og 
eftir fæðingu. Þannig að þetta var bara orðið allt of mikið þegar ég var 
komin með tíma ein, að fara að hugsa um mig ein. Ég bara kunni það ekki 
og var bara orðin allt önnur manneskja en ég var á undan, með nýtt 
hlutverk og eitthvað. Þannig að þetta var mjög svona yfirþyrmandi. 

 

Elín var frá vinnumarkaði í langan tíma og heima með barnið sitt í eitt og hálft ár. Eins og 

kemur fram þá fannst henni mjög yfirþyrmandi að þurfa að fara aftur út á vinnumarkað 

eftir jafn langt hlé og eftir að hafa tekist á við fæðingarþunglyndi og erfiða tíma bæði fyrir 

og eftir fæðingu barnsins síns.  

Guðný hafði lent í mörgum áföllum, bæði stórum og smáum en öll höfðu þau einhver 

áhrif á það að hún lenti í kulnun. Meðal þess sem hún hafði þurft að eiga við voru 

bakvandamál frá því hún var unglingur, um það sagði hún: „Svona vesen þú veist, að hérna 

fara í bakinu og vera frá einhverja daga úr vinnu og svoleiðis.“ Hún eignaðist sitt fyrsta 

barn ung sem var ekki planað en þó mjög velkomið. Hún orðaði það eftirfarandi: „Þetta 

eru bara svona, kannski þessi litlu sjokk í lífinu sem gera mann svona [...]. Svo eignast ég 

mín börn og fer í gegnum allt saman með mín börn.“ Öll börnin hennar fengu greiningar 

á einhverjum tímapunkti og þó hún hafi ekki verið upptekin að því á þeim tíma að þá fylgdi 

því mikið álag að fylgja börnunum í gegnum það ferli og í hennar tilviki endurtekið. Því má 



41 

 

segja að í gegnum greiningar barna Guðnýjar upplifi hún áfall eða öllu heldur áföll. Um 

það sagði Guðný: 

 

Auðvitað hefur þetta áhrif á mann, maður hugsar það eftir á af því ég hefði 
aldrei hugsað það að börnin mín hefðu eitthvað haft áhrif á það að ég færi 
í kulnun eða eitthvað, eða semsagt að það hefði haft áhrif á mína líðan. 

 

Einnig missti Guðný sína stærstu fyrirmynd frá sér þegar hún var ung og var það henni 

þungbært, þó missinn bæri ekki að með andláti. Guðný fann mikið fyrir þessari breytingu 

í lífi sínu og markaði hún spor í hjarta hennar. Um þetta sagði hún: 

 

Þá missti ég fyrirmynd mína þegar ég var um fjórtán ára. Eða missti, hún 
dó ekki en hún flutti erlendis. Það er elsta systir mín sko og hún var þessi 
manneskja sem ég leit rosalega upp til og geri enn en það breyttist allt [...] 
ég missti bara part úr hjartanu á mér. 

 

Einnig fannst Guðnýju að aðstæður annarra hefðu stundum mikil áhrif á sig og áhrif á 

hvernig henni gengi að vinna sig upp úr afleiðingum kulnunar. Hún tekur það nærri sér 

þegar einhverjir nákomnir ganga í gegnum erfiðleika lífsins, enda eru verkefnin sem fólkið 

hennar stendur frammi fyrir ærin. Samanber reynslu systur hennar en um það sagði hún: 

 

Maður þarf að setja sig inn í allskonar aðstæður hjá fólki og svo er systir 
mín búin að vera í miklum erfiðleikum líka sem ég bara ósjálfrátt tek inn á 
mig. Hún á barn sem er búið að vera í einhverju rugli og hún er sjálf búin 
að fá taugaáfall og krabbamein og er búin að vera á barmi taugaáfalls aftur.  
[...] Þetta hefur klárlega áhrif og mér finnst að utanaðkomandi aðstæður 
eru búnar að hafa mikil áhrif á mig í mínum bata, mér finnst oft eins og ég 
hafi farið tvö skref áfram og eitt aftur á bak. 

 

Guðný greindist einnig með vefjagigt: „Ég hérna, greindist með vefjagigt [...] ég var á 

lyfjum semsagt til þess að ná slökun yfir nóttina.“ En þessi lyf fóru ekki nóg vel í hana og 

varð hún frekar þung af þeim. Hún hætti svo að geta sofið á nóttunni sem var farið að 

bitna verulega á henni og heilsunni almennt.  
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Bjarki talar um áhrif þess að hafa misst föður sinn fyrir nokkrum árum þegar hann var 

spurður um það hvenær honum fannst eins og eitthvað væri ekki eins og það ætti að vera 

og andlega líðan. Jafnframt talaði hann um reynslu þeirra hjóna og upplifun af því að 

ganga í gegnum ófrjósemi sem reyndist þeim erfiður tími og setti það mark sitt á líðan 

þeirra. Hann komst svo að orði: 

 

Var búinn að missa pabba minn þarna [ártal] og ég var búinn að vera að 
harka í mínu fyrirtæki og við erum búin að ganga, á undan því, í gegnum 
allt þetta varðandi [barneignir], þetta er rosa pakki sko með öllu hinu. 
Þannig í raun og veru er þetta [kulnun] búið að vera að grassera síðan 2009, 
2010.  

 

Andrea hefur upplifað röð áfalla og á ólíkum tíma. Þannig upplifði hún það að missa 

næstum eitt barnanna sinna og fær áfallastreituröskun í kjölfarið og fæðingarþunglyndi, 

ásamt því að hafa lent í slysi þegar hún var yngri og hefur upp frá því átt við bakvandamál 

að stríða. Hún orðar þessa reynslu sína eftirfarandi:  

 

Ég er semsagt með áfallastreituröskun vegna þess að [...] 2011 þá fæðist 
dóttir númer tvö og 2012 byrjaði ég að vinna. 2013 þá missi ég næstum því 
þessa dóttur mína út af mjög alvarlegum, skyndilegum veikindum og ég 
fékk áfallastreituröskun út frá því en ég náttúrulega fattaði það ekki strax 
[...] þannig að ég fæ áfallastreituröskun og fæðingarþunglyndi þarna með 
þetta barn. Svo náttúrulega helst allt í hendur og skrokkurinn ekki góður. 
Og núna búið að vera þú veist, búin að vera með bakvesen frá því ég var 
tíu ára gömul, þá lenti ég í slysi og hérna, svo náttúrulega ennþá meira 
þegar ég þurfti að fara í [bak]aðgerðina. Og já, þetta er svona samansafn 
af ýmsu. 

 

Þegar Andrea fór í aðgerð á baki þá var hún ólétt en hún vissi ekki af því. Um þá reynslu 

sagði hún: 

 

Þannig að ég fór í aðgerð á hrygg og varð ólétt, eða var ólétt í aðgerðinni 
bara vissi það ekki. Þannig að ég var lengur að jafna mig og hryggurinn var 
ekki alveg að jafna sig þar sem ég byrjaði strax að stækka. Fattaði það ekki 
fyrr en einhverjum vikum seinna, ég hélt alltaf að þetta væri eitthvað 
annað sem mér leið illa út af. 
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Þessi áföll og áfallastreituröskun Andreu hafa gert það að verkum að hún bjó ekki að jafn 

miklum vörnum gegn áhrifum álags þegar á reyndi og var það því jafnvel auðveldara fyrir 

hana að lenda á vegg í lífi og starfi. 

Eins og sjá má á þessari áfallasögu viðmælenda eru áföllin mörg og misjöfn en öll áttu 

þau þátt í að hafa áhrif á að viðmælendur upplifðu í kulnun. Áföllin hjá flestum þeirra voru 

persónuleg og tengdust ekki endilega vinnunni sjálfri en þegar einstaklingur upplifir áföll 

og því sem fylgir í kjölfarið þá fer annað álag og streita ekki vel ofan í það. Áföllin sem 

viðmælendur upplifðu voru af ýmsum toga eins og líkamleg meiðsl, slys, andlegir 

heilsubrestir eða ástvinamissir svo eitthvað sé nefnt. 

 

3.2 Birtingarmynd kulnunar 
Kulnun birtist á misjafnan hátt á milli einstaklinga en meðal algengustu einkenna eru 

örmögnun, svartsýni og óskilvirkni (WHO, 2019; Maslach o.fl., 2001). Margir 

viðmælendanna áttuðu sig ekki strax á því að þeir væru að glíma við kulnun og sumir töldu 

jafnvel að þeir væru frekar að glíma við veikindi af ýmsum toga, líkamlegum og andlegum, 

og leituðu sér læknishjálpar vegna þess. Einhverjir viðmælendanna upplifðu áhugaleysi 

og skapbreytingar á meðan aðrir upplifðu magaverki, þreytu, hausverk og fleira.  

Heiðrún hafði ekki mörg orð um það hvernig kulnun birtist hjá henni en augljóst var að 

henni leið ekki  vel á þeim tímapunkti sem hún upplifði kulnunina út frá því hvernig hún 

sagði frá. Hún nefndi að hún væri í rauninni uppgefin á líkama og sál, hún sagði: „Ég var 

bara leið, þreytt, lúin... og bara einhvernveginn svona nennti ekki neinu.“ Birna lenti í því 

að fá einhverja pesti sem henni fannst hún ekki ná sér almennilega af og endaði á því að 

leita til læknis vegna þess. Læknirinn hennar vildi meina að Birna hefði einfaldlega lent á 

vegg og væri komin í kulnun, um það sagði hún: 

 

[...] fékk ég einhverja pesti bara og ofan í það bara, fannst ég ekki ná mér 
almennilega upp úr henni svona og fór þá bara til læknis og þá segir hún 
bara, þessi læknir, já þú bara greinilega hefur semsagt lent á vegg bara og 
þannig er það bara. En það kom samt mjög aftan að mér, ég átti alls ekki... 
hélt alls ekki að ég væri að fara eitthvað þar. 
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Á orðum hennar má sjá að hún átti alls ekki von á því að hún væri komin í kulnun og hélt 

að hún væri bara veik. Það hefur því eflaust verið ákveðið áfall að komast að því að hún 

þyrfti á veikindaleyfi að halda í lengri tíma. Elín varð vör við kvíða fyrir því að mæta í 

vinnuna, hún tók sér frídaga heima og þurfti svo jafnvel auka frídag bara til þess eins að 

mana sig í að mæta aftur til vinnu. Um sína reynslu sagði hún:  

 

[...] hringdi mig inn veika og ég lá bara heima í sófanum og með skilurðu, 
móral og samviskubit yfir að hafa hringt mig inn veika en ég sannfærði mig 
bara um það að ég væri veik. [...] Ég tók oft auka dag í veikindi bara til þess 
að mana mig í það að koma aftur. Og þó þetta hafi bara verið tveir dagar 
[...] það var nóg til þess að ég þurfti bara að sannfæra mig um að fara aftur 
og vera bara tilbúin með ræðu ef einhver ætlaði að spyrja mig, þá var ég 
alveg tilbúin með svarið einhvernveginn. [...] Mér fannst ekkert gaman að 
koma og fékk þennan kvíða fyrir því að mæta aftur. 

 

Á þessum tímapunkti í hennar lífi má sjá að hún tengir vinnuna við kvíða og á erfitt með 

að mæta, hún lá fyrir og reyndi að sannfæra sig um að koma sér af stað að nýju. Guðný 

upplifði mikið áhugaleysi og óþolinmæði og tengdi hún það við sína kulnun. Hún hafði 

yfirleitt haft mikla þolinmæði gagnvart börnum sérstaklega og upplifði mikinn vanmátt 

þegar hún áttaði sig á því að þolinmæði hennar gagnvart börnum væri minni en áður. Um 

það sagði hún: 

 

Allavega með minni upplifun að hérna, það er áhugaleysi. [...] þegar þú ert 
komin í það að áhugaleysi og að þekkja ekki, í rauninni, sjálfa sig. Ég held 
að ég hafi byrjað að segja hérna í upphafi viðtalsins að ég hef alltaf haft 
rosalega mikla þolinmæði gagnvart börnum, hún var farin. Og það fannst 
mér, mér brá þegar ég fattaði það. [...] En þegar ég uppgötvaði 
einhvernveginn að þolinmæðin fyrir börnin og unglingana er farin þá 
fannst mér eitthvað mikið að. Þá fannst mér ég átta mig á þessu og bara 
þessum leiða. Og þá fannst mér eitthvað byrja að gerast, eitthvað verulega. 

 

Guðný hefur ekki tekið því létt þegar hún áttaði sig á því að þolinmæðin væri orðin minni 

fyrir börnum og unglingum og mátti bregða fyrir óhug í rödd hennar þegar hún sagði frá. 

Bjarki upplifði mikil andleg áhrif kulnunar en ekki síður líkamleg. Hann varð viðkvæmur í 
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skapi, leið illa, upplifði vott af félagsfælni, fékk oft hausverk og hélt hann í eitt skipti að 

hann væri að fá hjartaáfall. Þessu lýsti hann eftirfarandi: 

 

Sko ég fór að vera ótrúlega viðkvæmur í skapi, leið alltaf illa, í maga, alltaf 
með hausverk, þoldi ekkert áreiti. Var alveg sko, ég gat eiginlega ekki verið 
innan um fólk. Og átti, ég held að það hafi verið svona pínu félagsfælni líka 
en út af þessu náttúrulega. Ég gat einhvernveginn ekki frontað fólk. [...] Í 
eitt skipti fór ég á bráðamóttökuna því ég hélt að ég væri að fá hjartaáfall. 
Var svo illt hérna eitthvað, en það var ekki.  

 

Bjarki fór einnig á fund í vinnunni þar sem hann lenti aðeins upp á kant við yfirmann sinn 

en eftir fundinn var hann alveg uppgefinn. Hann sagði: „Eftir þennan fund fer ég bara 

heim og sofna og er eiginlega bara í veikindafríi fimmtudag og föstudag og er eiginlega 

bara sofandi allan tímann. Og ekki viðræðuhæfur sko.“ Þarna kemur hann einnig inn á að 

hann hafi ekki verið viðræðuhæfur sökum örmögnunar. Hann lá fyrir í nokkra daga aðeins 

til að ná upp orku.  

Andrea nefndi, líkt og Birna, áhugaleysi aðspurð um einkenni kulnunar. Hún nefndi 

einnig þreytu, að allt væri erfitt, félagsfælni, einbeitingarskort, óöryggi í starfi og 

heilaþoku. Andrea lýsti sínum einkennum eftirfarandi: 

 

Já, það er náttúrulega þú veist, þreyta, áhugaleysi, erfitt að komast af stað. 
Mjög erfitt, maður þurfti alltaf að klæða sig í vinnugallann, klæða sig í 
brosið sko. En maður var einhvernveginn hálf dauður inn í sér og það var 
bara allt einhvernveginn svo erfitt sko. [...] En já, þreyta, félagsfælni og 
hérna einbeitingarskortur og náttúrulega bara aukið semsagt, svona 
óöryggi bara í mínu eigin starfi. Að ég sé ekki að standa mig nógu vel, hvort 
ég sé að gera þetta nógu vel. Maður var farinn að double tékka svo oft og 
þá einmitt byrjaði þessi heilaþoka. 

 

Andrea sagðist oft þurfa að setja á sig grímu til að fara í vinnuna og halda andliti. Henni 

fannst hún hálf dauð inn í sér sem lýsir bæði andlegri vanlíðan og örmögnun. Hún talar 

um aukið óöryggi í starfi og að henni finndist hún ekki vera að standa sig nógu vel sem 

bendir til skertrar vinnufærni og jafnvel kvíða.  

Margt er líkt á milli viðmælenda þegar kemur að því hvernig kulnun birtist hjá þeim. 

Flest nefndu einkenni á borð við þreytu, áhugaleysi, félagsfælni og kvíða en einnig lýstu 



46 

 

Bjarki og Birna líkamlegum einkennum sem þau tengdu ekki strax við kulnun. Það var ekki 

fyrr en þau fóru að leita hjálpar vegna þessara einkenna að þau áttuðu sig á að hjá þeim 

var um annað en aðeins líkamleg veikindi að ræða. 

 

3.3 Starfsendurhæfing á tímum Covid-19 
Covid1-19 faraldurinn hefur haft gríðarleg áhrif á störf, stofnanir og almennt líf á þeim 

tíma sem hann hefur geysað. Margir starfsstaðir og stofnanir hafa til að mynda þurft að 

takmarka starfsemi, eða jafnvel loka hjá sér tímabundið og fóru 

starfsendurhæfingarstöðvar, starfsfólk þeirra og skjólstæðingar ekki varhuga af því. 

Viðmælendurnir sex áttu það allir sameiginlegt að hafa verið í starfsendurhæfingu á 

tímum Covid-19 og nefndu flestir neikvæð áhrif sem það hafði á bataferli þeirra.  

 

3.3.1 Ferlið í Covid-19 
Áhrif Covid-19 voru afar hamlandi og komu í raun í veg fyrir að hefðbundin endurhæfing 

gæti farið fram. Starfsemi sem haldið var gangandi var verulegum takmörkunum háð og 

þrátt fyrir að starfsfólk starfsendurhæfingarinnar hafi gert sitt besta og haldið 

starfseminni opinni eins og hægt var, upplifðu viðmælendur skerta þjónustu. Þeir höfðu 

aðeins aðgang að hálfu „prógrammi“ og var þátttaka þeirra ekki lengd til móts við þær 

hömlur sem Covid-19 skapaði. 

Elínu var tíðrætt um Covid-19 og orð hennar veita góða innsýn í hvernig 

starfsendurhæfingin fór fram á meðan einhver af fyrstu bylgjunum stóð sem hæst. Elín 

minntist einnig á að þetta hafi verið fyrir tíð bóluefnis og bólusetninga og því var öllu 

haldið mun meira til hlés en hefur verið síðar, til dæmis þurfti að skipta hópnum hennar 

upp, sumt þurfti að hætta við eins og vettvangsferðir og skipuleggja þurfti allt starfið að 

nýju á meðan það versta gekk yfir. Hún orðar reynslu sína eftirfarandi: 

 

Við vorum í starfsendurhæfingu þegar Covid stóð sem hæst svo það 
frestaðist ótrúlega mikið og við gátum ekki verið í prógraminu eins og það 
átti að vera. Það þurfti þú veist að skipuleggja allt starfið öðruvísi af því að 
við máttum ekki vera X mörg  og það þurfti að skipta í tvo hópa í staðinn 
fyrir bara einn. [...] Við vorum ekkert rosalega ánægð, við áttum að fá að 
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fara í svona vettvangsferðir sem við fengum ekki út af Covid. [...] Svo 
náttúrulega á að vera [...] starfsprufur. Þetta er það sem var lagt upp með 
þegar ég byrjaði. [...] Svo bara máttum við ekki gera neitt, öll fyrirtækin 
sögðu bara nei og allir starfsstaðir sem var hægt að fara í starfsprufur hjá 
áður sögðu bara nei af því að það bara mátti ekki, það var náttúrulega ekki 
komið bóluefni á þessum tíma þannig að það var allt bara svolítið lokað. 
Samt áttum við ekki að fá neit lengri tíma í prógraminu en var lagt upp 
með. [...]Þetta var tvískipt þannig að við fengum í rauninni helmingi styttri 
tíma á hverjum degi plús einhverjir dagar þar sem við komumst ekki. [...] 
Þau [starfsfólk starfsendurhæfingarinnar] voru að gera sitt besta og halda 
öllu opnu og halda öllu við, þrátt fyrir allt saman. Ég held að þau hafi staðið 
sig vel með það. 

 

Hjá Bjarka og Heiðrúnu hægði Covid-19 á umsóknarferlinu þegar þau voru að reyna að 

komast að í starfsendurhæfingu, um umsóknarferlið sagði Bjarki: „Mér fannst það alveg 

ganga hratt fyrir sig en svo átti ég semsagt að byrja í hóp í desember en svo var 

náttúrulega Covid og þá byrjaði ég ekki fyrr en í janúar.“ 

Guðný var ekki nógu sátt við að vera í starfsendurhæfingu á tímum Covid-19, henni 

fannst ekki gott að það var verið að fresta fyrirlestrum og námskeiðum og einhver sem 

jafnvel aldrei urðu. Þörfin fyrir uppbyggingu og sjálfsvinnu minnkaði ekkert á tímum 

Covid-19 en aftur á móti takmarkaðist aðgengi að þátttöku verulega, sem stuðlaði að 

gremju. Guðný orðaði það eftirfarandi: 

 

Ég viðurkenni alveg að það fór smá í taugarnar á mér og það kom upp smá 
gremja hjá mér út af Covid. Af því að ég lendi þarna einhvernveginn í þessu 
inn í Covid og það var alltaf verið að fresta einhverju, það var alltaf verið 
að loka og maður fékk í rauninni ekki það sem er í boði í 
starfsendurhæfingu. Það voru allskonar fyrirlestrar sem urðu aldrei, það 
voru heimsóknir á vinnustaði og annað, það varð aldrei og það var lokað.  

 

Þrátt fyrir að Guðnýju þóttu þessar lokanir og frestanir neikvæðar fyrir sig, þá fannst henni 

Covid-19 á sama tíma kenna sér æðruleysi og að slaka á. Hún sagði:  

 

Segjandi þetta að hafa verið þarna akkúrat í þessu Covid ástandi að þá 
hefur Covid kennt mér alveg hrikalega mikið og það er bara í sambandi við 
æðruleysi [...] Covid hefur hjálpað mér að slaka á, vera ekki alltaf að spá í 
því hvað gerist næst. Ég er búin að vera bara, náði einhvernveginn að vera 
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bara meira í núvitund og þú veist, það kemur alltaf eitthvað gott út frá 
einhverju slæmu. Og ég myndi bara segja að Covid hafi hjálpað mér í aðeins 
að róa sjálfa mig niður og líta inn á við. 

 

Þrátt fyrir takmarkandi áhrif Covid-19 og að fæst gott hafi verið hægt að segja um þessa 

veirusýkingu, þá náði Guðný að nýta verkfæri starfsendurhæfingarinnar og minna sjálfa 

sig á að öllu slæmu fylgir eitthvað gott og þannig opnaði hún augun fyrir tækifærunum 

sem fylgdu þessu tímabili. Hún náði að þroska með sér enn sterkari hæfni í æðruleysi og 

að vera í núinu án þess að leyfa utanaðkomandi áhrifum að trufla sig og sína líðan. Þannig 

segir hún að Covid-19 hafi kennt sér að ná betri tökum á að slaka á og það er ekki lítill 

ávinningur.  

Heilt yfir eru viðmælendur ósáttir með hvaða áhrif heimsfaraldurinn hafði á ferlið hjá 

þeim, þó að áhrifin hafi verið mismunandi milli einstaklinga. Eins er óvitað hvaða 

áframhaldandi áhrif þetta hefur á ferlið í framhaldinu. 

 

3.3.2 Félagsleg einangrun á tímum Covid-19 
Að hafa ekki virkni á tímum Covid-19 skapar hættu á félagslegri einangrun, sérstaklega 

fyrir þá einstaklinga sem hafa enga virkni eða rútínu í sínum lífum, til dæmis þau sem eru 

atvinnulaus og þurfa jafnvel á starfsendurhæfingu að halda. Þegar Birna byrjaði í 

starfsendurhæfingu þá lenti hún einmitt á þessum Covid-19 tíma og henni fannst það 

neikvætt að hafa ekki þessa virkni, hún sagði: 

 

Sko, þetta var náttúrulega svolítið skrítinn tími þarna því ég lendi 
náttúrulega í Covid og, sem var nú ekki nógu gott að mörgu leyti vegna 
þess að hérna, sko þegar þú ert veikur heima þá þarftu helst að komast líka 
út og þarna var þetta allt á netinu meira og minna. Það var rosa lítið svona 
eins og þetta var áður að þá kom fólkið sko og tók þátt í námskeiðunum, 
svona staðarnámskeið sko. En núna var þetta svona allt mjög mikið á 
vefnum, sem ég myndi segja að hafa verið svolítið neikvætt svona að vissu 
leyti. 

 

Þarna vísar Birna í einangrandi áhrif kulnunar og hvernig starfsendurhæfing óháð 

hömlunum hefur stuðlað að því að hjálpa einstaklingum að rjúfa félagslega einangrun og 
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byggja upp rútínu í uppbyggilegum samskiptum við annað fólk í sambærilegri stöðu. 

Starfsendurhæfing á tímum Covid-19 hafi því miður ekki getað náð fram þessu sama, 

fjöldatakmarkanir og hamlanir hafi virkað þvert á móti fyrri áherslum. Rafræn þátttaka 

komi þannig aldrei alveg í stað þess að hitta fólk persónulega og er einnig hamlandi við 

tengslamyndun og við mótun samkenndar. Guðný tók í sama streng og var sammála því 

að það sé ekki gott að komast ekki út þegar fólk er að standa í svona veikindum, orðaði 

hún það svo: 

 

Vissulega voru Zoom fundir sem var hægt að notast við í einhverjum 
tilfellum og námskeið sem að var sett á netið í staðinn fyrir að hafa það á 
staðnum. En það er bara svo mikilvægt fyrir mann að mæta á staðinn, ekki 
bara vera á einhverjum Zoom fundum þegar maður er að standa í þessu 
basli, þessum veikindum. 

 

Viðmælendur töluðu um það sem einn helsta kost starfsendurhæfingarinnar að komast 

út, hitta fólk í sömu aðstæðum og fylgja rútínu. Eðlilega telst það þónokkurt bakslag að 

missa það aftur og þurfa að einangra sig félagslega. Einnig töluðu viðmælendur um að 

það væri alls ekki sambærilegt að vera á fjarfundum eins og að mæta á svæðið og 

greinilegt að félagslegi þátturinn er mikilvægur í þessu ferli. 

 

3.4 Kaflaskil og væntingar til framtíðar 
Eftir einhvern tíma í starfsendurhæfingu eða jafnvel þegar starfsendurhæfingu er lokið er 

komið að nýjum kafla í lífi fólks þar sem það fótar sig í lífinu á ný, hvort sem það er á 

vinnumarkaði, í námi eða annað. Viðmælendur virðast vita betur á þessum tímapunkti 

hvað þeir vilja í námi og starfi og hvað þeir vilja ekki. Einnig hafa þeir jafnvel aðrar 

væntingar fyrir framtíðina, bæði í einkalífi og á náms- og starfsferli. Flestir viðmælendur 

höfðu væntingar til framtíðar sem var öfugt við það sem þau upplifðu áður og kom þeim 

meðal annars í kulnun, sem verður að teljast afar áhugavert. Einn viðmælandi upplifði 

þannig léleg samskipti á vinnustað, hann vill betri samskipti í framtíðarvinnu. Öðrum 

viðmælanda fannst hún ekki nógu vel metin í þeim störfum sem hún var í áður og vildi í 

framtíðinni vera metin fyrir það sem hún gefur af sér í vinnu. Fjallað verður um fleiri dæmi 

í þessum anda í kaflanum hér á eftir. 
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3.4.1 Lærdómar að lokinni starfsendurhæfingu 
Það sem viðmælendur rannsóknarinnar hafa nýtt sér við að vinna á sinni kulnun verður 

oftar en ekki þeirra nýji veruleiki um leið. Sem dæmi má nefna að þau læra betur inn á 

sig, hvað virkar og hvað virkar ekki, flest þeirra töluðu um að fara ekki of hratt af stað, 

mikilvægi svefns og mikilvægi þess að hugsa vel um sjálf sig. Flestum fannst þeim rútína í 

daglegu lífi einnig skipta einstaklega miklu máli fyrir sig. 

Birnu finnst svefninn hvað mikilvægastur og leggur mikla áherslu á að fólk hvíli sig eftir 

kulnun því svefninn kemur á undan öllu öðru. Henni finnst einnig mikilvægt að reyna að 

vera jákvæður og að loka sig ekki af, hún sagði: 

 

Það skiptir rosalega miklu máli að passa að fara ekki fram úr sér, [...] hvíla 
sig og bara reyna að taka þátt í öllu sem þú getur, það er náttúrulega 
mikilvægt líka að þú mátt ekki loka þig af og þú verður að vera duglegur að 
reyna að sækja þér svona það sem þér líður vel að gera og það er bara að 
finna út úr því, hvað líður þér vel að gera og ég verð bara að finna það sem 
hjálpar mér að stíga upp á næstu tröppu sko. [...] Og svo náttúrulega er 
þetta auðvitað með svefninn og svona, hann skiptir náttúrulega gríðarlega 
miklu máli og að leggja mikla áherslu á það að svefninn, það er eiginlega 
bara númer eitt finnst mér að gera það, af því fyrst kemur hann og svo 
kemur hitt sko. [...] Já, þannig að þetta er svona já, svefninn, hvíldin og 
reyna bara að vera jákvæður og reyna hérna að vinna sig svona út úr þessu 
sko. [...] Maður þarf bara að hérna, taka þennan tíma sem maður þarf í 
þetta. [...] Það er enginn afsláttur af því sko, þú þarft að taka þann tíma 
sem þarf.  

 

Einnig lagði Birna mikla áherslu á að fara ekki fram úr sér og að taka allan þann tíma sem 

maður þarf í bataferlið, það er ekkert betra að fara of snemma af stað og detta aftur í 

sama farið. Elínu fannst rútínan skipta miklu máli eftir starfsendurhæfingarferlið og það 

sem hefur hjálpað henni, hún sagði: „Bara rútína held ég, rútína og þessi djúpa svona 

sálfræði-lífsskoðunarmeðferð í rauninni.“ Elínu langar einnig að gera eitthvað annað en 

það sem hún hafði verið að gera áður, það kviknaði nýr áhugi hjá henni og um það segir 

hún: 

 

Það kviknaði alveg í prógramminu, þá fór ég að hugsa kannski fer ég bara 
aftur í nám. Miðað við svona reynsluna og þekkinguna sem ég hef, ekki 
bara úr starfsendurhæfingunni, heldur bara á sjálfsvinnu í rauninni, þá fór 
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að kvikna áhugi og löngun á að vinna með unglingum í sjálfsmyndinni 
þeirra, sem er svo mikilvæg. [...] Ég öðlaðist þarna öryggi og sjálfstraust til 
þess að horfa inn á við og sjá að ég er bara mjög sterk og ég er bara mjög 
dugleg og ég hef bara fullt að gefa, sem ég var búin að týna áður en ég 
byrjaði [í starfsendurhæfingu]. Já, það kviknaði og ég fór að skoða bara 
háskólabrú og háskólanám en ég er ekki komin neitt lengra en það, ég bara 
hugsaði þetta. En það allavega kviknaði einhver áhugi þar sem ég var ekki 
búin að hafa síðan 2008. Mig langaði ekkert að fara í skóla þá. 

 

Einnig má sjá að Elín öðlaðist meira öryggi og sjálfstraust í gegnum ferli 

starfsendurhæfingar sem sýndi henni fram á að hún er sterk, dugleg og hefur mikið að 

gefa af sér. Það kviknaði hjá henni nýr áhugi á að fara jafnvel í nám, eitthvað sem hún 

hafði ekki haft áhuga á í mörg ár. Hún var farin að geta ímyndað sér að starfa með 

unglingum og aðstoða þá við að vinna í þeirra sjálfsmynd, sem getur oft verið viðkvæm 

eða jafnvel brotin á þessum aldri. Þetta ferli í starfsendurhæfingunni hefur augljóslega 

gefið henni mikið, aukinn kraft og mörg verkfæri að vinna með. Andrea fór að starfa, í litlu 

starfshlutfalli, í geðrækt. Þar hélt hún áfram í sinni sjálfsvinnu í gegnum starfið í 

geðræktinni, hún sagði: 

 

Það er bara svo gott að núna þá er þetta bara hluti af minni vinnu að vera 
í sjálfsvinnu, vera í hóp, ég var beðin um að vera með hóp þannig að ég 
þarf alltaf að vera í smá sjálfsvinnu sjálf [...] það er svo mikil sjálfsvinna í 
þessu starfi sem er að hjálpa mér svo geðveikt mikið, sem er búið að gera 
mig jafn reiðubúna eins og allt hitt ferlið [í starfsendurhæfingunni]. [...] Ég 
einhvernveginn sé ekki fram á að ég væri hérna í dag ef ég hefði ekki fengið 
smá af öllu skilurðu, sem ég fékk. [...] Það hefur einmitt líka verið að hjálpa 
mér þegar maður er þarna í sjálfsvinnunni í [geðræktinni] þá er maður að 
fara í einhver svona verkefni, þá er maður bara hey ég er með miklu færri 
streituvalda heldur en ég var með.  

 

Henni finnst sín vinna í geðræktinni gefa henni jafn mikið og ferlið í 

starfsendurhæfingunni gaf henni. Hún getur séð sinn bata svo vel í gegnum þau verkefni 

sem hún leggur fyrir aðra, meðal annars með því að koma auga á færri streituvalda hjá 

sér. Aðspurð að því hvort hún sæi fyrir sér að læra eitthvað meira í framtíðinni sagði hún: 

„Ég er örugglega að fara að læra meira um emotional cpr og allskonar svona sem 
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[geðræktin] er að vinna með og svo langar mig svolítið í jákvæða sálfræði. En það er ekkert 

á teikniborðinu strax.“ Hún bætti svo við að hún ætlaði að „stíga hægt um gleðinnar dyr.“ 

Bjarka fannst, eins og mörgum hinum, rútínan skipta miklu máli fyrir áframhaldið en 

einnig hreyfing, það að borða reglulega, svefninn og góð samskipti við fólkið í kringum sig. 

Eða eins og hann orðar það að sinna vel öllum grunnþörfunum. Í umræðu um að hugsa 

heildrænt vel um sjálfan sig, með áherslu á rútínu sagði hann: 

 

Ég held að það sé alveg númer eitt, tvö og þrjú það er rútínan. [...] Ég var 
búinn að finna rosalega mikinn mun á mér ef ég var að hreyfa mig mikið 
og er að hreyfa mig sko. [...] Ef ég náði að halda mér í rútínu allan tímann 
þá fann ég alveg orkuna koma sko en síðan koma tímabil þar sem maður 
getur ekki alveg haldið rútínunni og er fljótur að detta niður. Þannig að já, 
það er hreyfingin klárlega. Samskipti, þú veist, ég er búinn að vinna svo 
mikið með þessi gildi [...] en það er helst rútínan sem að hjálpar eiginlega 
mest sko. Það er bara það mikilvægasta að halda rútínu. Og hafa alla þessa 
þætti inn í, góð samskipti, hreyfinguna, borða reglulega, svefninn. Ég finn 
það alveg að hann hefur gríðarleg áhrif. Þetta eru bara þessar grunnþarfir. 

 

Bjarki talaði einnig um nýjan áhuga sem hann hefur fengið í gegnum 

starfsendurhæfingarferlið sitt, nátengt viðfangsefninu sjálfu, og þannig hafi vaknað áhugi 

á að vinna með öðrum í sömu sporum. Hann sagði:  

 

Ég er búinn að fá rosalega mikinn áhuga á öllu svona varðandi 
starfsendurhæfinguna, varðandi heilsu og annað, það er það sem ég er 
búinn að vera að velta fyrir mér, er þetta eitthvað sem ég á að fara að gera? 
Jú ég hef spáð í markþjálfun, þú veist, þannig að já ég er kominn svona með 
nýtt áhugasvið greinilega. 

 

Heiðrún talaði einnig um hvað rútínan skipti miklu máli fyrir sig, hún sagði: „Ég fann það 

bara þegar ég byrjaði hér [í starfsendurhæfingunni] hvað sko rútínan skiptir miklu máli.“ 

Guðnýju fannst einnig rútína skipta máli og það að geta mætt á staðinn og þannig myndað 

tengsl við fólk í sömu sporum. Hún orðaði það eftirfarandi:  

 

Þessi rútína og regla. Að fara út á hverjum degi og mæta, alveg sama þó 
sumir dagar séu styttri en aðrir. Hitta annað fólk, [...] þarna var fólk sem 
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þú gast samsamað þig við [...]. Já, ég myndi segja að það hafi verið að halda 
þessari rútínu. 

 

Guðný eignaðist einnig góða vinkonu í starfsendurhæfingunni sem hún er enn í sambandi 

við í dag. Hvernig sem viðmælendur sjá fyrir sér sínar nýju rútínur eða nýju sjálfsmyndir 

þá sést hjá þeim aukin virðing fyrir sjálfum sér, aukið sjálfstraust og vilji til að hugsa vel 

um sig í framtíðinni og hlúa að vellíðan sinni. Fram hefur komið að þessum þáttum virðist 

hafa verið ábótavant í lífi einstaklinganna fyrir kulnun, jafnvel í mörg ár á undan. 

 

3.4.2 Framtíðarsýn 
Nú þegar viðmælendur hafa lokið eða eru í þann mund að ljúka við starfsendurhæfingu 

og finna sig á nýjum tímamótum að loknu ferlinu og að auki ríkari af sterkari sjálfsmynd 

og sjálfstrausti, þá er lærdómsríkt að fá að kynnast því hvernig þau horfa til framtíðar, 

bæði hvað varðar einkalíf sem og starfsferil. Það sem virðist endurspegla sýn meirihluta 

viðmælendanna er bjartsýni, þau ætla öll að sýna sér sjálfum meira mildi og ekki taka of 

mikið að sér. 

Að starfsendurhæfingu lokinni hefur Andrea heilbrigt viðhorf til þeirra væntinga sem 

hún setur til sjálfrar sín í framtíðinni, hún sagði: 

 

Væntingar mínar til mín eru náttúrulega bara að halda áfram að byggja 
ofan á þetta og viðhalda [...]. Markmiðið er náttúrulega að verða sterkari 
og betri á vinnumarkaði en markmiðið er á sama tíma að fara ekki fram úr 
sjálfri mér. Þannig að, ég er mikið að leitast við hvað ég get gert fyrir 
skrokkinn minn þannig að hann sé ekki ónýtur, hvað ég get gert til þess að 
halda mér gangandi án þess að vera á hnefanum. Þannig að ég er svona, 
þarf að minna mig á það á hverjum degi að sýna mér mildi. Þannig að 
væntingar mínar eru bara að ég verði heilbrigðari, bara á líkama og sál, án 
þess að vera í einhverjum eltingarleik við skottið á mér eða í einhverjum 
grímuleik. Þannig að ég geti bara komið til dyranna eins og ég er klædd [...] 
Ég er með ónýtt bak og allt þetta, ég geri bara mitt besta og sé hvert það 
leiðir mig. En ég vil gera gagn, ég vil vinna en ef ég kemst bara upp í 80% 
[vinnuhlutfall] þá er það bara þannig skilurðu. Ég er svona búin að sættast 
meira við þetta. 
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Viðhorfið hennar eftir starfsendurhæfingu er, eins og sjá má, orðið allt annað en áður, 

hún ætlar að reyna að sýna sér mildi en áður fór hún allt á hnefanum og átti erfitt með að 

stoppa þó hún ætti ekkert eftir. Hún vill verða sterkari og betri á vinnumarkaði án þess þó 

að fara of geyst, hún vill einnig passa upp á líkamlega heilsu og áttar sig vel á því að líkami 

og hugur þurfa bæði að vera í lagi til að henni geti liðið betur. Hún sýnir sér mun meiri 

sjálfsskilning nú en áður og hún er orðin sátt við það ef hún nær ekki að fara aftur í fulla 

vinnu. Bjarki hafði einfaldar en samt góðar væntingar til framtíðar, hann sagði 

eftirfarandi: 

 

Sko væntingar mínar eru náttúrulega að ég nái tökum á að sinna 
fjölskyldunni minni án þess að vera í einhverju svona, hvað á ég að segja, 
þar sem maður hefur ekki þol, ég vil bæta það. Fá meira þol til þess að hafa 
styrk í að sinna börnunum og allt það, meira en ég hef. Og ég hef væntingar 
bara að ég geti haldið rútínu svona heilt yfir, að reyna að halda svona yfir 
heilt ár bara alveg svolítið svona steady sko. Að láta þetta ekki detta niður 
þegar það gerist eitthvað, börnin veikjast og eitthvað, halda rútínunni 
alltaf. [...] En ég er að vinna í þessu og hef væntingar um að ég nái svona 
að gera þetta svona þokkalega. En væntingar með vinnu og annað, ég er 
alltaf að bremsa mig af að hugsa þangað [...] Þannig að væntingar til vinnu 
eru engar eiginlega. Væntingar eru í raun og veru bara að samskipti séu 
góð, mér er alveg sama núna við hvað ég vinn bara ef ég vinn með góðu 
fólki. Ef samskipti eru góð, þá er ég góður. Ég gæti ekki farið á vinnustað 
þar sem ég þekkti engan til dæmis, ég væri þá bæði óöruggur um að þekkja 
ekki til hvað ég á að gera, læra inn á allt nýtt og líka að vera að kynnast nýju 
fólki og sjá svona hvernig landið liggur þar. [...] Konan mín er kennari og 
við höfum alltaf verið á sama tíma í fríi og átt gott frí og svona. Ég hugsa 
oft um það. Að væntingar mínar væru að ég gæti verið í vinnu sem hefur 
þessi sömu fríðindi og kannski líka já, varðandi vinnu þá hef ég markmið 
um að ég byrji ekki klukkan átta í vinnu til dæmis. Ég hef alltaf byrjað aðeins 
seinna og hafa tíma til að vera ekki í einhverju stressi á morgnanna. 

 

Fjölskyldan virðist skipta Bjarka hvað mestu máli í þessu ferli og að geta hugsað vel um 

þau, honum finnst einnig skipta miklu máli að geta átt í góðum samskiptum, bæði við 

fjölskylduna og ekki síst á vinnumarkaði í framtíðinni. Hann sýnir sér, líkt og Andrea, meiri 

sjálfsskilning eftir ferli í starfsendurhæfingu og þekkir sín mörk betur og hvað hann vill fá 

út úr vinnu í framtíðinni. Ennfremur leggur hann áherslu á rútínuna sem hann hefur nú 

tileinkað sér og mikilvægi þess að missa hana ekki niður, þó eitthvað tímabundið trufli 
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hana inn á milli. Guðný vildi fara að gera eitthvað allt annað í framtíðinni en hún hafði 

verið að gera áður. Hún sagði:  

 

Ég er búin að skrá mig í nám, ég er að fara að læra eitthvað allt annað en 
ég hef gert. Eitt sem hefur hjálpað mér svolítið, það er að geta notað 
útilokunaraðferðina og ein af útilokunaraðferðum mínum er að gera mér 
grein fyrir því hvað ég vil ekki vinna við. Sumir myndu segja að ég væri bara 
svartsýn að segja þetta eða vera of fljót á mér að segja þetta eða eitthvað 
en ég ætla ekki að vinna í grunnskóla. Það er mín ákvörðun, það er mín 
útilokunaraðferð. Ég held að það gefi mér enga næringu. [...] Ég held ég 
myndi frekar geta hugsað mér að vinna á sambýli eða eitthvað þannig með 
fötluðum eða bara eitthvað allt annað, bara í afgreiðslu þess vegna. Eða ég 
myndi þá frekar fara að vinna í leikskóla. [...] Fyrst þá var þetta svolítið 
mikið í mér að ég er búin að mennta mig mikið í þessu [kennslu] en það er 
alltaf hægt að fara aðrar leiðir og aldrei tekið af manni það sem maður er 
búinn að mennta sig. 

 

Guðný vann mikið í grunnskólum áður en hún fór í kulnun en eftir starfsendurhæfingu þá 

sér hún ekki fyrir sér að fara aftur í grunnskóla, henni finnst eins og það myndi ekki gefa 

henni neitt eins og það gerði áður, þrátt fyrir mikla menntun þá er hún tilbúin að gefa 

öðrum starfsvettvangi tækifæri. Hún minntist á að grunnskólakennsla fer eftir ákveðnum 

kassa og öll börn eru sett í hann. Þar sem hún á sjálf börn með greiningar sem passa ekki 

endilega í þennan fyrirfram ákveðna kassa þá tók það á hana að vera í því umhverfi og að 

sjá að kennarar geti ekki notað þau úrræði sem þeir vilja því þeir eru svo bundnir af 

aðalnámsskrá grunnskólanna. Um það sagði hún: 

 

En í grunnskólum þá er eitthvað umhverfi sem hefur orðið til þess að ég 
svona, ég er bara sorgmædd þegar ég hugsa til þess að mér finnist ekki eins 
og það sé verið að vinna eins og það ætti að vinna og mér fannst svo góð 
grein á netinu um daginn [...] í sambandi við hvernig kennarar upplifðu, 
eitthvað í sambandi við kulnun og er það út frá því að kennurum finnst þeir 
ekki fá tíma eða geta ekki fengið að nota þau úrræði sem þau vilja vegna 
þess að þau eru svo bundin af aðalnámsskrá og einhverju sem á að gera, 
allar þessar reglur þú veist. Allt þetta sem verður að gera sem hentar alls 
alls ekki öllum einstaklingum [...]. En ég setti mig einhvernveginn strax inn 
í þennan hóp að vera svo sorgmædd [...]. Það er alltaf þessi rammi, þessi 
kassi og það er alltaf einhvernveginn verið að troða börnum í sama kassann 
og ég bara fékk nóg af því.  
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Eins og lesa má úr orðum Guðnýjar þá virðist þetta liggja þungt á henni, það gerir hana 

sorgmædda að sjá að kennarar fái ekki tíma eða úrræði til þess að aðstoða þau börn sem 

fara örlítið út fyrir þennan ramma sem grunnskólastarf býr til.  

Elínu fannst greinilega mjög mikilvægt að vera metin fyrir það sem hún gefur af sér í 

starfinu en ekki bara fyrir menntun eða eins og hún hafði rekið sig á áður að ekki væri 

borin nægjanleg virðing fyrir henni í starfi þar sem hún hafði ekki lokið viðbótarmenntun. 

Henni líður vel þar sem hún er núna einmitt vegna þessa, því hún er metin í starfi sínu í 

dag sem var ekki áður. Hún er metin að verðleikum og fyrir það hvernig hún stendur sig 

og hvað hún leggur af mörkum. Hún segir að hún viti núna hve miklu það skiptir hana máli 

að líða vel á vinnustaðnum sínum og svo er í dag. Elín kemst svo að orði þegar hún ræðir 

það að vera metin í starfi og mikilvægi þess að líða vel: 

 

En með vinnu og eitthvað svona, ég er í vinnu núna og er metin fyrir það 
sem ég er að gera án þess að vera með menntun, sem er mjög kærkomið 
eftir allan þennan tíma. Ég er ekki minna liðin í vinnunni því ég er ekki með 
menntun í þessu. [...] Ég veit núna miklu betur að það skiptir máli að mér 
líði vel í vinnunni. Ég er meira í vinnunni en heima hjá mér hlutfallslega, 
þannig að væntingar mínar eru í rauninni þær að vera einhversstaðar þar 
sem ég er metin og vera þar sem mér líður vel. Það má alveg vera erfitt 
skilurðu, ég passa betur upp á sjálfa mig, núna er ég ekki lengur bara í 
vinnunni fyrir einhvern annan. 

 

Aðspurð um væntingar til framtíðar hafði Heiðrún aðeins öðruvísi hugmyndir, hún hefur 

farið í gegnum það að ráða sig á vinnustaði en líka svo ekki við vinnuna eða þá að henni 

líði ekki vel þar. Í starfsendurhæfingu er það í boði að fara í lengri heimsóknir á hina ýmsu 

vinnustaði sem einstaklingar velja sér, í þeim tilgangi að fá reynslu og innsýn í þau störf. Í 

ljósi þess leggur Heiðrún mun meiri áherslu á þennan þátt að geta prufað starfið og fengið 

þessa innsýn og reynslu sem hjálpar henni að móta sér sýn um hvernig henni líkar starfið 

og starfsvettvangur áður en hún ræður sig í svipað starf. Um þetta sagði hún: 

 

Já, ég er nú að vona að eitthvað fari að gerast sko. Og hérna, ég lít svolítið 
björtum augum á það að þetta verði svona þegar maður er að fara í 
atvinnuprufur og fara og prófa eitthvað svona hvort það hentar eða hentar 
ekki. [...] Þá er svo frábært að geta farið í svona prufur og ef það hentar 
ekki þá er það bara búið og þá get ég farið eitthvað annað. Til að prófa en 
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þú veist. Æi oft er maður að ráða sig inn einhverstaðar og svo eftir kannski 
þrjá mánuði þá sérðu bara að ahh þetta er ekki það sem ég vildi vera að 
gera. [...] Mér finndist þetta bara rosalega mikilvægt því sumir bara vita 
ekki neitt og svo kannski prófa þau eitthvað sem þeim hefur aldrei dottið í 
hug að prófa og finnst það geggjað.  

 

Þegar Heiðrún var spurð út í hvort hún hefði einhverjar væntingar eða markmið um 

frekara nám þá vill hún byrja á því að fara að vinna og sjá svo til. Hún vill ekki lengja tímann 

sem hún er frá vinnumarkaði og ímyndar sér að það sé betra að komast fyrst inn á 

vinnumarkað og geta svo seinna meir farið í nám ef áhugi er fyrir því. Um það sagði hún: 

 

Ég held að mig langi bara aðeins að fara að vinna og sjá svo til sko. Af því 
að ég meina, [ef hún fer í nám] þá er ég bara að fara að lengja tímann frá 
vinnumarkaði og það er betra að komast kannski inn einhverstaðar og get 
þá kannski frekar tekið nám í fjarnámi. 

 

Þegar Birna var tilbúin til þess að fara að vinna þá fór hún í hnénu sem henni þótti frekar 

erfitt að sætta sig við til að byrja með og er hún nú áfram utan vinnumarkaðar að jafna 

sig vegna þess, hún sagði: 

 

Þegar ég var tilbúin til þess að fara að vinna fyrir hálfu ári síðan þá fór ég í 
hnénu, sem var náttúrulega mjög leiðinlegt sko, [...] þannig að ég ætlaði 
bara að fara að koma mér í gott form og komast bara í vinnuna og svona 
aftur [...] og þá bara allt í einu klikkaði hnéð á mér og ég er bara búin að 
vera að vinna í því núna.  

 

Áður en Birna fór í hnénu þá var hún búin að ákveða að koma sér í betra form og fara að 

vinna en meiðslin í hnénu settu strik í reikninginn og henni finnst hún þurfa að byrja á að 

laga þessi meiðsli áður en hún getur haldið áfram. Þegar Birna var spurð út í hvort og þá 

hverjar væntingar hennar væru til framtíðarstarfs þá virðist framtíðin hjá henni vera 

frekar óráðin. Hún hefur áhuga á ýmiskonar fræðslustarfsemi og segist geta fengið næga 

vinnu, bara spurning um hvað hún vill gera og hvert hún vilji fara. Um þetta sagði hún: 

 

Ég hef alveg væntingar sko en þær eru bara að fara að vinna vinnu sem 
mér þykir skemmtileg, ég ætla ekki að fara að vinna einhverja vinnu sem 
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mér þykir bara allt í lagi að fara í og svona. Ég hef mjög mikinn áhuga á 
svona fræðslustarfsemi, mjög mikinn, líka svolítinn áhuga á 
rannsóknarvinnu, ég horfi svolítið þangað og ég er eiginlega bara svolítið 
ákveðin í að fara bara í vinnu sem sem mig langar til þess að fara í. Ég er 
búin að segja upp á [vinnustaðnum], ég var í rauninni búin með mín 
réttindi sem slík sko en hérna, þannig að ég segi upp í framhaldi af því og 
er svo bara algjörlega sátt við það. Og það er bara búið að bjóða mér vinnu 
bæði í Reykjavík og hér þannig að ég get fengið nóg af vinnu sko, það er 
ekki spurningin en svo er bara spurning hvert ég vil fara. 

 

Þarna segir Birna frá því að hún er í raun komin á allt annan stað en hún var á fyrir 

starfsendurhæfingu, hún tók af skarið, sagði upp vinnunni og ætlar næst í vinnu sem hana 

langar virkilega að vera í. Hún vill greinilega ekki eyða tíma í vinnu sem er ekki þess virði 

að eyða tíma sínum í. Þannig hefur Birna fengið styrk til að gera það sem í hugum margra 

geti talist áhætta, að segja upp öruggri vinnu. Hún forgangsraðar nú áhuga og ánægju sem 

byggir vafalaust á verkfærum sem hún hefur fengið með sér úr starfsendurhæfingunni. 

Þrátt fyrir ólíkan bakgrunn viðmælenda hvað varðar aldur, kyn, starfsferil og fleira eru 

stórir sameiginlegir þættir í öllu ferlinu hjá þeim. Það sem stendur einna mest uppúr í 

viðtölunum er að einstaklingar virðast allir gera sér grein fyrir eftir ferlið að þetta 

kulnunarástand sé ekki vegna veikleika í þeim heldur sé þetta afleiðing utanaðkomandi 

aðstæðna og afleiðing of mikils langtímaálags, streitu og kvíða. Ein helsta birtingarmynd 

breyttrar sjálfsmyndar í þessum viðtölum hvað varðar starfsendurhæfingarferlið myndi 

teljast munur á fortíð einstaklinganna og svo framtíðarsýninni þar sem þau stefna á að 

gefa af sér, hlúa vel að sér og nánum aðstandendum og nýta hæfileika sína.  
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4 Samantekt og umræða 

Markmiðið með rannsókninni var fyrst og fremst að reyna að öðlast innsýn inn í upplifun 

og reynslu einstaklinga sem nýta sér starfsendurhæfingu í kjölfar kulnunar, fá að heyra 

frá þeirra upplifun og  öðlast meiri og dýpri skilning á því hvað viðmælendum finnst hafa 

virkað fyrir sig og hvað ekki, auk þess sem litið er á hvaða þættir hefðu haft áhrif á að 

þessir einstaklingar lentu í kulnun. Farið verður yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar í 

grófum dráttum og meðal annars farið yfir hvaða lærdóma má draga af rannsókninni, 

hvernig hún nýtist starfsstétt náms- og starfsráðgjafa, hvernig hún gæti nýst 

einstaklingum á vinnumarkaði og hvert mikilvægi hennar er.  

 

4.1 Samantekt á niðurstöðum 
Fyrsta rannsóknarspurningin var hver er upplifun og reynsla einstaklinga sem rætt var við 

af starfsendurhæfingu á Akureyri í kjölfar kulnunar. Þegar farið var yfir niðurstöður virtist 

upplifun og reynsla þessara sex einstaklinga af starfsendurhæfingu á Akureyri vera góð, 

viðmælendur fundu fyrir stuðningi í gegnum ferlið, bæði gegnum sitt eigið tengslanet, 

sem og hjá ráðgjöfum hjá starfsendurhæfingarstöðvum, Vinnumálastofnun ásamt 

heilbrigðisstarfsfólki auk annarra. Viðmælendur höfðu orð á mikilvægi stuðnings við þetta 

ferli og á heildina litið voru viðmælendur ánægðir með reynslu sína og upplifun, helsta 

sem þau settu út á var aðgengi að starfsendurhæfingunni og skerðingar á þjónustunni 

vegna Covid-19 faraldursins.  

Annar mikilvægur þáttur sem viðmælendur töluðu um var rútína, það að hafa eitthvað 

fyrir stafni, að þurfa að mæta eitthvert og standa við sitt, þó það væri ekki mikið, virtist 

gefa þeim ákveðinn tilgang. Viðmælendur höfðu öll farið mismunandi leiðir að þessari 

starfsendurhæfingu og komu frá ólíkum stöðum en þetta  var þeim ofarlega í huga. Einnig 

töluðu þau um mikilvægi þess að hitta jafningja, fólk sem var í svipaðri stöðu og fóru á 

sama tíma í gegnum starfsendurhæfingu, læra, fræðast og tjá sig um vandamálin sem þau 

hefðu lent í og hvað væri næsta skref fyrir þau. Sjá má á svörum viðmælenda að þau eru 

búin að öðlast aukið sjálfstraust og eru orðin opnari fyrir nýjum leiðum á vinnumarkaði 

eða í námi og vilja nýta hæfileika sína. 
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Önnur rannsóknarspurning var hvaða áhrif hafði Covid-19 á starfsendurhæfingarferli 

viðmælenda. Niðurstöður sýndu fram á að Covid-19 faraldurinn hafði almennt ekki góð 

áhrif á alla viðmælendur rannsóknarinnar. Þau voru sammála um að þeim þótti erfitt að 

missa úr starfsendurhæfingarferlinu, að einhverjir tímar hafi verið færðir yfir í 

fjarfundarbúnað og að hætt hafi verið við aðra tíma. Einnig þótti einhverjum þeirra vont 

að starfsendurhæfingarferlið þeirra styttist vegna Covid-19 og þau sem lentu í því voru 

ekki nógu ánægð með það. Þau skildu samt sem áður hvers vegna það var og sögðu 

starfsfólk þeirrar starfsendurhæfingarstöðvar vera að reyna sitt besta á þessum skrítnu 

tímum. Áhrif Covid-19 á starfsendurhæfingarferil þessara viðmælenda eru líklegast 

ófyrirsjáanleg þar sem faraldurinn hefur reynst óútreiknanlegur og engin leið til að vita 

hversu lengi eftirköst af honum munu hafa áhrif á starfsemi starfsendurhæfingar eða á 

vinnumarkaði í heild sinni. 

Þriðja og síðasta rannsóknarspurning var hver er framtíðarsýn viðmælenda að lokinni 

starfsendurhæfingu og hvernig birtast væntingar þeirra til framtíðar. Framtíðarsýn 

einstaklinganna virðist nokkuð björt hjá þeim öllum, hvort sem um var að ræða 

einstaklinga sem höfðu lokið starfsendurhæfingarferli sínu eða áttu enn einhverju ólokið 

í ferlinu. Öll voru þau jákvæð, sérstaklega þegar tekið er tillit til þeirra áfalla sem þau hafa 

gengið í gegnum, bæði kulnunina sjálfa auk þeirra persónulegra áfalla sem þau hafa 

upplifað. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að þeir horfðu ekki einungis á stöðu sína á 

vinnumarkaði þegar við kom framtíðarsýn þeirra, heldur höfðu þau mun betri sýn á 

mikilvægi þess að hugsa vel um sjálfan sig og huga að vellíðan sinni, til dæmis með útiveru 

eða samveru með fjölskyldu sinni. Væntingar þeirra til framtíðar voru einnig bjartar. Þau 

voru öll sammála um að vilja starfa á vettvangi þar sem þeim virkilega langaði til að vera 

en ekki fara í starf sem myndi ekki henta þeim almennilega. Viðmælendurnir horfa því 

björtum augum til framtíðar og sjá fyrir sér ýmis tækifæri, jafnt á vinnumarkaði, 

námstækifæri, einkaframtök eða í sínu persónulega lífi. 

 

4.2 Umræða 
Í fræðilegri umfjöllun var fjallað um birtingarmyndir, áhrifaþætti og úrræði kulnunar. 

Farið var yfir fræðilega sögu kulnunar, þar á meðal fjölvíddakenningu Christinu Maslach 
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(2017) um kulnun en hún er einn helsti rannsakandi þessa fyrirbæris síðustu áratugi og 

hafa rannsóknir hennar veitt mikla innsýn í það hvað kulnun raunverulega er. Að lokum 

var farið yfir kenningu Savickas um starfsferilinn.  

Einnig kom fram í fræðilegri umfjöllun hversu mikilvægt sambandið á milli 

einstaklingsins og vinnuumhverfis hans er og virðist það, samkvæmt Maslach (2017), hafa 

mikil áhrif á hvernig einstaklingum muni farnast í starfi. Ef einstaklingur upplifir 

óraunhæfar kröfur á sig í starfi eða finnst hann ekki metinn fyrir það sem hann gerir í 

starfinu kemst á ójafnvægi í þessu sambandi milli einstaklings og vinnuumhverfis, sem 

getur að lokum leitt til kulnunar. Mikilvægt er því að vinnustaðir sem heild styðji ávallt vel 

við bakið á sínu starfsfólki til að stuðla að vellíðan allra í starfi. Það mætti til að mynda 

gera með því að hafa samskipti góð, hafa væntingar og vinnuálag á starfsfólki raunhæft 

og vera vakandi fyrir og grípa snemma inn í ef aðstæður eða líðan einstaklinga fara að 

versna. Fræðsla um kulnun í starfi gæti einnig verið gríðarlega mikilvæg, sérstaklega fyrir 

stjórnendur og yfirmenn, til að fyrirbyggja kulnun starfsfólks. Einnig væri fræðsla um þessi 

mál mikilvæg í þeim tilgangi að hafa einhverskonar aðgerðaráætlun til að vita hvað sé 

best að gera ef aðstæður eru orðnar þannig og ef mögulega sé verið að grípa of seint inn 

í. 

Aðal birtingarmynd kulnunar eru örmögnun, svartsýni og óskilvirkni (WHO, 2019; 

Maslach o.fl., 2001) en viðmælendur þessarar rannsóknar fundu allir fyrir einhverjum 

þessara einkenna á einn eða annan hátt. Svörun þeirra í hverjum þætti var mismunandi, 

enda eru þeir með mismunandi bakgrunn. Örmögnun kom meðal annars fram með þeim 

hætti að viðmælendum fannst þeir vera leiðir, þreyttir, lúnir, áhugalausir, nenntu ekki 

neinu og fundu jafnvel fyrir einkennum félagsfælni. Bjarka fannst hann viðkvæmur í skapi, 

hann þoldi ekkert áreiti og átti erfitt með að vera innan um fólk. Andrea lýsti einnig 

félagsfælni, einbeitingarskorti, áhugaleysi og heilaþoku. Henni fannst hún upplifa aukið 

óöryggi í sínu starfi. Guðný lýsti einnig áhugaleysi og að þolinmæði hennar væri farin og 

Birnu fannst hún þurfa að komast í frí. Elín hringdi sig oftar inn veika í vinnuna og fannst 

henni oft þurfa auka frídag til þess eins að mana sig í að mæta aftur, hún var hrædd um 

að aðrir væru að tala illa um hana og varð því kvíðin yfir að mæta aftur til vinnu. Allir þessir 

þættir samræmast vel því sem Maslach og Leiter (2017) settu fram um  óskilvirkni, 

örmögnun og svartsýni. 
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Fjölvíddakenningin um kulnun eftir Maslach (1993; 1998) sýnir mjög góða tengingu við 

raunheiminn þegar litið er yfir orð viðmælenda. Fjölvíddakenningin lítur á upplifun 

einstaklinganna af streitu í samhengi við félagsleg sambönd, í svörum margra viðmælenda 

kom fram að þættir í einkalífinu virtust hafa mikil styðjandi áhrif við kulnunina. Heiðrún 

hafði verið að keyra sig áfram þrátt fyrir vanlíðan og var það ekki fyrr en hún kom í 

starfsendurhæfingu að hún fór að vinna úr því áfalli, Elín lenti í áfalli kringum fæðingu og 

þurfti á löngu fæðingarorlofi að halda eftir fæðingarþunglyndi. Andrea hafði lent í 

mörgum áföllum og fékk síðan líka fæðingarþunglyndi, Guðný hafði sömuleiðis lent í 

mörgum áföllum og Bjarki hafði ekki náð að vinna úr föðurmissi frá því nokkrum árum 

áður. Þegar þessir þættir eru skoðaðir með tilliti til fjölvíddarkenningarinnar um kulnun 

þá má leiða að því líkur byggt á orðum viðmælenda að þessir þættir hafi ýtt undir kulnun. 

Maslach (2017) sagði frá því að þegar kemur að því að byggja upp einstaklinginn 

gagnvart kulnun þá sé mikilvægt að einblína meðal annars á heilsu, slökun, sjálfsþekkingu 

og félagslegan stuðning. Það er í samræmi við það sem viðmælendur rannsóknarinnar 

upplifðu en þeim fannst öllum mikilvægt að huga að slökun og að hvíla sig vel, taka sér 

tíma í að bæta andlegu hliðina og svefninn áður en snúið er aftur til vinnu.  Þau fengu 

einnig öll góðan stuðning frá fjölskyldum og öðrum nánum einstaklingum í þeirra 

umhverfi sem hefur vafalaust hjálpað þeim. Einnig samræmast þessar áherslur lýsingum 

frá viðmælendum um þeirra reynslu af kulnun, þau voru að leita til læknis því þau töldu 

sig vera með heilsufarsvandamál, tóku sér ekki frí og fengu ekki stuðning frá 

vinnufélögum. 

Kenning Savickas (2002; 2005) um starfsferilinn er nytsamleg þegar kemur að 

starfsendurhæfingu einstaklinga og mikilvægt er að hjálpa einstaklingum að sjá ímynd 

sína í starfsvali sínu. Sjá má í svörum viðmælenda þegar þau voru spurð um framtíðarsýn 

sína að þau virðast átta sig á hvernig sjálfsmynd þeirra birtist gegnum starfsval sitt. 

Heiðrún talaði um hversu gott væri að komast í mismunandi starfsprufur og passar það 

við aðlögunarhæfni á starfsferli sem er þriðji þáttur kenningar Savickas, en þar er horft til 

viðhorfs, hæfni og hegðun sem einstaklingar nýta sér þegar þeir máta sig við vinnu sem 

hæfir þeim. Aðlögunarhæfni á starfsferli sést einnig í fjölbreytileika starfa sem flestir 

viðmælendur hafa farið í gegnum en þau hafa flest unnið í þónokkrum mismunandi 

störfum í gegnum tíðina. 
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Samfélagsleg umræða um kulnun hefur farið vaxandi á Íslandi undanfarin ár og virðist 

sem að ýmsir hópar séu jafnvel haldnir fordómum um þetta hugtak og líkja því við 

aumingjaskap. Samfélag, sem hefur lengi tekið víkingaarfleifð sinni fagnandi, á kannski 

ekki langt að sækja þann hugsunarhátt að einstaklingar eigi bara að harka af sér erfiði og 

álag með algjöru skeytingarleysi gagnvart langtímaáhrifum of mikils álags. Einhver þeirra 

sem rætt var við höfðu litið fordómafullum augum á kulnun eða töldu að aðrir í kringum 

sig myndu álíta sig sem „aumingja“ fyrir að sækja sér hjálp sem þörf var á. Þetta viðmót 

sýnir að vitundarvakningar virðist vera þörf í samfélaginu og að sýna verði fram á með 

skýrum hætti að það sé í lagi að leita sér hjálpar, það sé í lagi að segja stopp og 

einstaklingar séu ekki gerðir til að þola endalaust álag.  

Þegar einstaklingar fara af vinnumarkaði, til dæmis vegna kulnunar, er það óneitanlega 

kostnaðarsamt fyrir samfélagið. Samfélagið missir af verðmætum á meðan einstaklingar 

eru á félagslegum- eða atvinnuleysisbótum þegar þeir gætu jafnvel verið að nýta krafta 

sína í að fá tekjur og skapa á sama tíma verðmæti fyrir samfélagið. Sýnir það hversu 

mikilvæg starfsendurhæfing er í raun svo koma megi þessum einstaklingum aftur út á 

vinnumarkað (Hagstofa Íslands, 2018; Hrafn Magnússon, 2001).  

Viðmælendur komu úr mismunandi áttum, bæði hvað varðar samfélagslega stöðu og 

stöðu á vinnumarkaði. Rætt var við einstaklinga sem voru búin að vinna störf sem kröfðust 

háskólaprófs, einstaklinga sem höfðu klárað háskóla en ekki fengið starf við hæfi og 

einstaklinga sem höfðu ekki klárað nám eftir grunnskóla. Þættir sem leiddu til kulnunar 

voru býsna sameiginlegir milli flestra einstaklinganna en þó voru mismunandi þættir hjá 

hverjum og einum sem mætti telja að hefði ýtt undir kulnun, hvort sem um var að ræða 

skaðlega framkomu yfirmanna, andleg vandamál, veikindi eða jafnvel blöndu af þessum 

og öðrum þáttum. Félagsleg einangrun hjá atvinnulausum hefur verið málefni margra 

rannsókna og minntust viðmælendur á það hversu mikilvæg rútínan hefur verið í þessu 

ferli, að komast út á meðal fólks og geta talað við jafningja sína í ferlinu. Jafnframt 

minntust þau á neikvæðu áhrifin sem það hafði á þau að missa út þessa rútínu í kjölfar 

Covid-19 faraldursins, samkomutakmarkana og sóttvarnaraðgerða. 

Viðmælendur voru öll undir miklu álagi í sínum störfum og vegna andlegra áfalla og 

hafði það þau áhrif að viðmælendur áttu erfitt með að mæta þeim kröfum sem þeim voru 

sett í starfi, einhver þeirra fóru að mæta illa og aðrir upplifðu einkenni félagsfælni og áttu 
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erfitt með samskipti við samstarfsfólk. Samkvæmt Schaufeli og fleirum (2009) kemur 

þetta heim og saman við það sem kom fram í þeirra rannsókn um að vinnutengdir og 

persónulegir þættir stuðli bæði að þróun kulnunar hjá einstaklingum og að þess vegna sé 

nauðsynlegt að passa upp á bæði einstaklings þætti sem og starfsumhverfi þeirra.  

 

4.3 Lærdómar 
Megintilgangur rannsókna hlýtur alltaf að vera tvíþættur, annars vegar að skilja það 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka og leita svara við rannsóknarspurningum og hins vegar 

þegar niðurstöðurnar liggja fyrir þarf að nýta þessi svör til einhvers. Svörin sem 

viðmælendur gáfu og greining á þeim skilaði niðurstöðum sem voru reifaðar hér að 

framan. Mikilvægt er að nýta þessar niðurstöður og reyna að draga fram lærdóm af þeim 

og sjá hvort, og þá hvað, hægt sé að gera betur í þessu ferli sem fylgir endurhæfingu og 

fyrirbyggjandi vinnu í þeim anda. 

Hagnýtur lærdómur sem draga má af þessum niðurstöðum er margþættur, líklega 

mætti koma í veg fyrir mikinn missi fólks af vinnumarkaði vegna kulnunar ef hægt væri að 

árétta fyrir vinnuveitendum, og jafnvel helst millistjórnendum ef byggt er á orðum 

viðmælenda, að jákvæð og uppbyggileg samskipti á vinnustað séu lykilatriði til að skapa 

vellíðan fyrir starfsfólk. Viðmælendur áttu margir erfitt með samskipti við yfirmenn og 

hafði það mikil áhrif á líðan þeirra bæði í og utan vinnu. Þessi vanlíðan hefur áhrif á 

upplifun þeirra af streitu og vinnuálagi og hefur neikvæð áhrif á vinnuframlag 

einstaklinga. Þessi vanlíðan sem margir viðmælenda glímdu við stafaði af áföllum sem þau 

höfðu ekki unnið úr, sum þeirra í mörg ár, og því mikilvægt að stuðla að góðri andlegri 

heilsu á vinnustaðnum.  

Ábyrgð vinnuveitanda er að vissu leyti takmörkuð í mörgum þáttum sem ýta undir 

kulnun hjá einstaklingum en vinnuveitendur hafa einnig hagsmuna að gæta í þessum 

aðstæðum. Ein helsta birtingarmynd kulnunar er að einstaklingar missa áhugann á 

vinnunni sinni, þeim verður jafnvel sama um vinnubrögð sín og byggja upp neikvætt 

samband við vinnuna, auk þess að sýna minnkaða framleiðni og að lokum detta af 

vinnumarkaði. Næsta skref verður svo að þjálfa upp nýjan starfsmann sem getur haft 

gífurlegan kostnað í för með sér. Þetta eru mikil verðmæti sem vinnuveitandi missir af í 
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þessu ferli, auk þess sem einn helsti greiðandi starfsendurhæfingar og atvinnuleysisbóta 

eru einmitt atvinnurekendurnir sjálfir. Nauðsynlegt er að gera atvinnurekendum ljóst að 

það er bersýnilegt tap fyrir reksturinn að starfsmaður lendi í kulnun, hvort sem er á þeirra 

vinnustað  eða annarra, þar sem kulnun einstaklings á vinnumarkaði leiðir alltaf til taps 

fyrir vinnumarkaðinn. Atvinnurekendur og stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir þeim 

þáttum sem leiða einstaklinga í kulnun og reyna að beita fyrirbyggjandi aðgerðum eins og 

kostur er til að halda þessum kostnaði í lágmarki, auk þess sem þessar aðgerðir geta leitt 

til aukinnar framleiðni og framlegðar starfsmanna. 

Eitt mest krefjandi verkefni heimsbyggðarinnar síðustu misseri hefur snúist um 

veirufaraldur sem kallast í daglegu tali Covid-19. Faraldurinn hafði áhrif á starfsemi 

starfsendurhæfingar á Akureyri, eins og líklega flest alla vinnustaði heimsins. Sjá má á 

svörum viðmælenda að breyting á ferlinu hafði neikvæð áhrif á mörg þeirra. Einn sterkasti 

punktur margra viðmælenda í ferlinu, rútínan, fór úr skorðum og hafði það greinileg áhrif 

á líðan þeirra. Hægt væri að nýta þessa upplifun þeirra og útbúa áætlun til að koma til 

móts við skerta þjónustu í framtíðinni, sama hvers kyns hún yrði, með því að geta leyft 

ráðþegum starfsendurhæfingar að halda í einhvers konar rútínu samhliða skertri þjónustu 

starfsendurhæfingarinnar til að forðast að ráðþegar fái bakslag í ferlinu og tryggja 

langvarandi árangur endurhæfingarinnar. Færa má rök fyrir því að þeim ráðþegum sem 

hafa verið í starfsendurhæfingu á tímum covid skyldi sýnd aukin eftirfylgni og ráðstafanir 

gerðar til að koma í veg fyrir möguleg langvarandi áhrif af þessari skertu þjónustu sem í 

boði var á þessum tíma. 

Náms- og starfsráðgjafar á Íslandi eru tiltölulega fámenn stétt og því ekki margar 

hendur til að vinna að þeim rannsóknum sem er jafnvel þörf á. Þessi rannsókn og 

niðurstöður hennar hjálpa stéttinni vonandi með innsýn í upplifun þessara viðmælenda, 

sem styðja við hagnýtan ávinning rannsóknar. Fræðilegur ávinningur byggir svo meðal 

annars á því að hér er verið að bæta við fræðilega þekkingu á sviði náms- og 

starfsráðgjafar á rannsóknarsviði starfsendurhæfingar. Þá væri best ef að 

starfsendurhæfingarstöðvar gætu nýtt sér niðurstöðurnar líka til að betrumbæta ferlið 

þar sem hægt er og sjá hvernig ferlið lítur út frá sjónarhorni ráðþegans en margir náms- 

og starfsráðgjafar starfa hjá starfsendurhæfingarstöðvum eða veita þangað ráðgjöf sem 

utanaðkomandi verktakar. Náms- og starfsráðgjafar munu vonandi öðlast innsýn í reynslu 
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og upplifun viðmælenda af starsfendurhæfingu í kjölfar kulnunar, auk þess að kynnast 

þeim þáttum í lífi og fari viðmælenda sem hafa áhrif á vegferð þeirra í gegnum kulnunina 

og starfsendurhæfinguna og geri ráðgjöfum kleift að koma betur auga á áhrifaþætti í lífum 

sinna eigin ráðþega sem glíma við sambærilegar aðstæður og áskoranir.  
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5 Lokaorð 

Þegar lagt var upp með þessa rannsókn stóð ekki til að gefa Covid-19 jafn mikið pláss og 

síðar reyndist en í gegnum öll viðtölin minntust þátttakendur í einhverjum mæli á 

faraldurinn og þau áhrif sem hann hafði á endurhæfingarferli þeirra. Við vinnslu 

niðurstaðna kom svo enn betur í ljós að Covid-19 yrði á einn eða annan hátt partur af 

rannsókninni þar sem þátttakendur upplifðu takmarkanir af völdum þess endurtekið á 

neikvæðan hátt. Byggt á reynslu viðmælenda og vegna þess hve sterkt þema 

heimsfaraldurinn varð gafst þarna tækifæri til að draga fram þau óvæntu áhrif og hvað 

mætti gera betur í framhaldinu, byggt á reynslu viðmælenda, ef faraldurinn veldur frekari 

takmörkunum eða jafnvel ef slíkur heimsfaraldur kemur aftur seinna meir. Einnig er vert 

að nefna að nákvæmlega þetta er eigindlegum rannsóknum tamt að gera, það veit enginn 

fyrir hvert gögnin sem safnað er leiða rannsóknina fyrr en að gagnasöfnun og greiningu 

gagna lokinni og þannig geta gögnin tekið stjórnina. Er þetta talinn einn af styrkleikum 

aðferðarinnar og ánægjulegt að þessi styrkleiki hafi fengið að njóta sín hér. Einnig var 

áhugavert að sjá, byggt á búsetu, að helmingur viðmælenda byrjuðu sitt 

endurhæfingarferli á því að fara á heilsuhælið í Hveragerði en þar get ég ímyndað mér að 

sé gott að komast að til að ná innri ró og geta aðskilið sig frá dagsins amstri. 

Styrkleika þessarar rannsóknar tel ég vera innihaldsrík viðtöl við þátttakendur en þau 

opnuðu sig mikið, hleyptu mér að sér og deildu með mér viðkvæmum upplýsingum. Það 

að þau hafi opnað sig svona mikið gerði það að verkum að ég fékk enn dýpri skilning á 

þeirra reynslu og upplifun af starfsendurhæfingu í kjölfar kulnunar og einnig 

starfsendurhæfingar á tímum Covid-19. Í viðtölunum opnuðu þátttakendur sig um hin 

ýmsu áföll sem þau höfðu lent í og mikla andlega vanlíðan. Þessi vitneskja er mikilvæg 

þegar kemur að greiningu á þáttum sem ýta undir kulnun, sem og hvernig 

hugarfarsbreyting verður hjá ráðþegum í gegnum starfsendurhæfingarferlið.  

Það sem hefði betur mátt fara við gerð rannsóknarinnar var stærð úrtaks. Fleiri viðtöl 

hefðu getað stutt enn betur við niðurstöður rannsóknarinnar en vegna þess hversu 

persónulega reynslu var hér verið að spyrja út í má líka telja vel skiljanlegt að ekki hafi 

fengist fleiri viðmælendur á þessu tímabili sem gagnasöfnun stóð yfir. Tíminn sem fór í 

gagnasöfnun var einnig töluvert lengri en búist var við í fyrstu en upp komu nokkur tilvik 

þar sem fresta þurfti viðtölum vegna sóttkvíar þátttakenda. Covid-19 varð því ekki aðeins 
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stór hluti af rannsókninni sjálfri heldur einnig þegar kom að undirbúningi og framkvæmd 

hennar sem hafði nokkuð hamlandi áhrif þar á.  

Helsta veganestið sem ég tek með mér út í lífið eftir þessa rannsókn er hversu mikilvæg 

andleg heilsa og góð og jákvæð samskipti eru, bæði á vinnustað og í einkalífi. Einnig komst 

ég að því hversu auðvelt það er í raun að komast í kulnun, hversu mikilvægt það er að 

passa upp á jafnvægi einkalífs og vinnu og að gefa sér tíma fyrir hvíld inn á milli. 
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