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Ágrip 

Rannsóknir sýna að þegar foreldri greinist með krabbamein hefur það víðtæk áhrif á alla fjölskylduna 

og lífsgæði hennar. Áhrifanna gætir á veika foreldrið, á umönnunaraðila sem oftar en ekki eru makar 

þess veika sem og á börnin í fjölskyldunni. Sýnt hefur verið fram á að allir fjölskyldumeðlimir geta 

fundið fyrir alvarlegum áhrifum á andlega og líkamlega heilsu sína þegar fjölskyldan tekst á við 

sjúkdóminn.   

Tilgangur verkefnisins var að gera úttekt á helstu rannsóknum og fræðilegum samantektum sem 

gerðar hafa verið á áhrifum þess að vera foreldri og greinast með krabbamein, ásamt áhrifum á 

umönnunaraðila og börnin í fjölskyldunni. Markmiðið var einnig að kanna hvert hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er í umönnun fjölskyldunnar. 

Heimildaleit fór að mestu fram í rafrænum gagnagrunnum þar sem leitað var ritrýndra heimilda. 

Leitin var takmörkuð við íslenskar og enskar heimildir frá árinu 2005 - 2015. Auk þess var notast við 

bækur og eldri heimildir ef þær vörpuðu ljósi á viðfangsefnið. 

Niðurstöður samantektarinnar sýndu að veikir foreldrar upplifa mikla vanlíðan þegar þeir reyna að 

takast á við sjúkdóminn og foreldrahlutverkið. Reynist það flestum mikil áskorun og algengt er að þeir 

finni fyrir sektarkennd. Umönnunaraðilar sem einnig eru foreldrar finna fyrir margvíslegum áhrifum 

vegna álags í umönnunarhlutverki, m.a streitu, andlegri vanlíðan og verri líkamlegri heilsu. Áhrif 

sjúkdómsins á börn eru einnig margvísleg og geta þau upplifað streitu og sálfélagslega vanlíðan. 

Mikilvægt er að taka tillit til aldurs barna og þroska þegar þeim er veittur stuðningur vegna veikinda 

foreldris þeirra. Það þarf jafnframt að taka tillit til sömu þátta þegar börn eru upplýst um veikindi 

foreldris. 

Til að styðja markvisst við fjölskylduna og hjálpa henni að takast á við slíka erfiðleika er mikilvægt 

að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk þekki og geri sér grein fyrir áhrifum sjúkdómsins 

á fjölskylduna sem og hverjar þarfir hennar eru. Þannig geta þeir stuðlað að betri heilsu og líðan 

fjölskyldunnar. 

 

 

Lykilorð: Krabbamein, foreldri með krabbamein, umönnunaraðilar, lífsgæði, fjölskylda, foreldrahlutverk, 

þarfir. 
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Abstract 

Studies reveal that when a parent is diagnosed with cancer it can have extensive effect on the whole 

family and it’s quality of life.  This affects the parent diagnosed with cancer, the caregiver who often is 

the spouse as well and the children in the family. It has been shown that all members of the family 

may experience serious effects on their mental and physical health when the family is dealing with the 

disease. 

The aim of this paper was to look into studies and systematic reviews concerning the effect of 

cancer on parenting, as well as the effect of cancer and cancer treatment on the patient, the spouse 

and the children in the family, that is on the family as whole. Another aim was to look into the role of 

nurses in caring for the family. 

A review of literature was mostly conducted in online databases. The search was limited to English 

and Icelandic sources from the years 2005 to 2015. A few older articles as well as books were used if 

they shed a light on the subject. 

The results reveal that sick parents may experience distress when dealing with their illness and 

their parenting role. For most of them this has proven to be great a challenge and it is not uncommon 

that they experience the feeling of guilt. Caregivers who are also parents can experience extensive 

effects as a result of strain in the caregiving role for example stress and worsening mental and 

physical health. The effect of parental cancer on children is complex and they may experience some 

psychosocial distress. It is important to take into consideration their age and level of maturity when 

providing them with support and information regarding their parent and the disease they are dealing 

with. 

To actively support the family and help her cope with difficulties, it is important that nurses and 

other health care providers know and realise what the effects of the disease are on the family and 

what the needs are.  By doing so they may contribute to better health of the whole family and it’s 

wellbeing.  

 

 

Key words:  Cancer, parental cancer, caregivers, quality of life, family, parenting, needs. 

 

 

 

 

  



6 

Þakkir 

Við viljum þakka leiðbeinendum okkar þeim Birnu G. Flygenring og Arndísi Jónsdóttur fyrir góða 

leiðsögn, stuðning og jákvæða gagnrýni við gerð þessa verkefnis. Fríðu Björk Pálsdóttur þökkum við 

fyrir gagnlegar ábendingar og yfirlestur. Einnig viljum við þakka Hrönn Stefánsdóttur fyrir aðstoð á 

þýðingu útdráttar.  

Eiginmönnum okkar viljum við þakka fyrir einstaka þolinmæði og hvatningu í náminu öllu og sér í 

lagi á meðan vinna við þetta verkefni stóð yfir. Börnin okkar fá einnig sérstakar þakkir. Að lokum viljum 

við þakka fjölskyldu og vinum fyrir veittan stuðning í gegnum námið. 
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1 Inngangur 
Krabbamein er alvarlegur sjúkdómur og er tíðni hans að aukast um allan heim. Í skýrslu World Cancer 

Report frá árinu 2014 kemur fram að á næstu tveimur áratugum er reiknað með að ný tilfelli 

krabbameins muni aukast um allt að 70% miðað við mannfjöldaaukningu tímabilsins. Krabbamein er 

ein helsta dánarorsök fólks um allan heim og árið 2012 létust um 8,2 milljónir manna úr sjúkdómnum.  

Rannsóknir sýna að af öllum nýgreindum krabbameinssjúklingum eru 21% þeirra á aldrinum 25-54 

ára og eiga börn 18 ára og yngri. Jafnframt er talið að um 22,4% krabbameina eigi sér stað hjá 

einstaklingum á aldrinum 21 til 55 ára. Á þessu tímabili ævinnar eru margir farnir að huga að því að 

stofna fjölskyldu, eða eru nú þegar með börn á sínu framfæri (Krattenmacher o.fl., 2012; Weaver, 

Rowland, Alfano og McNeel, 2010).  

Það að foreldri greinist með krabbamein hefur áhrif á alla fjölskylduna. Foreldrið sem veikist þarf að 

aðlagast nýju hlutverki, ásamt því að sinna þeim hlutverkum sem það hefur hingað til sinnt, ekki hvað 

síst foreldrahlutverkinu. Áhrif sjúkdómsins eru einnig umtalsverð á umönnunaraðilann, sem sinnir 

sjúklingnum. Í flestum tilvikum er umönnunaraðilinn maki sjúklings, er sjálfur foreldri og glímir jafnframt 

við áskorunina að samþætta mörg hlutverk daglegs lífs (Adler og Page, 2008; Given, Given og 

Sherwood, 2012). Sjúklingar og umönnunaraðilar finna fyrir skerðingu á lífsgæðum og álag eykst á 

alla fjölskyldumeðlimi. Rannsóknir hafa sýnt að sjúkdómurinn hefur víðtæk áhrif á andlega heilsu 

sjúklings og maka hans og stór hópur þeirra eru taldir þjást af þunglyndi og streitu (Ernst, 2013; 

Gazendam-Donofrio o.fl., 2009). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að feður sem veikjast glíma við 

annarskonar vandamál en mæður (Ernst, o.fl., 2013; O´Neill, McGaughan, Semple og Ryan, 2013). 

Uppeldi barna fylgja margar áskoranir, ekki hvað síst þegar foreldri veikist af krabbameini. Áhrif 

sjúkdómsins á börn hafa verið rannsökuð og fram hefur komið að börn sem eru 18 ára og yngri og búa 

enn hjá foreldrum sínum eiga á hættu á að þróa með sér sálfélagsleg vandamál (Krattenmacher o.fl., 

2012). Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að sjúkdómurinn hefur mikil áhrif á unglingsstúlkur, 

sem eiga mæður sem veikjast (Huizinga o.fl., 2011a; Su og Ryan-Wenger, 2007).  

Í lögum um réttindi sjúklinga kemur fram að sjúklingur á rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem 

völ er á, ásamt þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur. Krabbameinssjúklingur á jafnframt rétt 

á bestu þjónustu sem heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisstofnanir geta veitt honum. Í lögunum kemur 

fram að heilbrigðisstarfsmaður skal leitast við að koma á traustu sambandi milli sín og sjúklings (Lög 

um réttindi sjúklinga nr. 74/1997). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

umönnun fjölskyldu krabbameinssjúklings. Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa góða fræðilega þekkingu 

á þörfum krabbameinssjúklings og fjölskyldu hans til að vera færir um að koma til móts við þarfir þeirra 

og huga að líðan allra aðila. Markviss heildræn umönnun hjúkrunarfræðinga er mikilvæg við slíkar 

aðstæður og þarf hún að ná til allra þarfa fjölskyldunnar. Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga í dag er 

hinsvegar þannig háttað að hætta er á að klínísk verkefni og tímapressa geti bitnað á að þeir geti sinnt 

umönnunarhlutverkinu sem snýr að andlegri heilsu og vellíðan fjölskyldunnar (Given o.fl., 2004; 

Huizinga o.fl., 2011b; Rauch og Muriel, 2004; Turner o.fl., 2008). 
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Höfundar hafa samhliða námi við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands starfað á líknardeild í 

Kópavogi. Þar kynntust höfundar meðal annars krabbameinssjúklingum, mökum og börnum þeirra og 

nokkrir áttu börn, sem voru yngri en 18 ára. Viðfangsefni þessarar ritgerðar varð til vegna áhuga 

höfunda á að kynnast þessu viðfangsefni betur. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið verkefnisins er að skoða rannsóknir og fræðilegar samantektir, sem til eru um hvaða áhrif 

það hefur á fjölskylduna þegar foreldri greinist með krabbamein, hvaða áhrif sjúkdómurinn og meðferð 

við honum hefur á sjúklinginn, ásamt því að skoða áhrif sjúkdómsins á maka hans og börn. Í 

ritgerðinni verður jafnframt fjallað um aðkomu hjúkrunarfræðinga þegar foreldri glímir við krabbamein. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara í þessu verkefni eru eftirfarandi: 

1. Hvaða áhrif hefur það á fjölskylduna þegar annað foreldrið greinist með krabbamein? 

2. Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga í umönnun fjölskyldunnar? 
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2 Aðferðarfræði 
Við gerð þessarar fræðilegu samantektar var heimilda leitað í rafrænu gagnagrunnunum Pubmed, 

ScienceDirect, EBSCOhost og Google-scholar. Heimildaleit fór fram á tímabilinu nóvember 2014 til 

apríl 2015. Helstu leitarorð sem notast var við voru: caregiver, family caregivers, caregiver burden, 

caregiver needs, unmet needs, family members of cancer patients, terminal cancer, advanced cancer, 

pshychological distress, quality of life, caregivers anxiety and depression, informational and emotional 

support, caregiving experience, benefits of caregiving, physical health of caregivers, parental cancer, 

adolescent, parenting, children, coping, family functioning, family nursing, responsibility as a parent og 

childrens understanding.  Lögð var áhersla á að nota nýlegar ritrýndar rannsóknir, greinar eða bækur, 

helst frá síðustu 10 árum en þó kom fyrir að eldri heimildir væru notaðar ef þær vörpuðu ljósi á 

viðfangsefnið. Leitast var við að nota frumheimildir eins og kostur var. Í upphafi fór mestur tími í 

heimildaleit, flokkun og úrvinnslu þeirra og voru þær flokkaðar eftir viðfangsefnum, ásamt því að 

niðurstöður voru metnar út frá rannsóknarspurningum ritgerðarinnar.  Í byrjun voru 58 rannsóknir eða 

fræðilegar samantektir sem komu til greina, en eftir lestur útdrátta voru 11 fræðigreinar útilokaðar þar 

sem þær áttu ekki við í okkar verkefni. Notaðar voru 44 fræðigreinar sem eftir stóðu og þar af töldust 

16 vera lykilheimildir. 
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3 Fræðileg samantekt 
Krabbamein er alvarlegur sjúkdómur og fólk þarf að aðlagast nýjum veruleika sem fylgir honum. Í 

kjölfar sjúkdómsgreiningar koma meðal annars fram áhyggjur af framtíðinni og ótti sjúklings við 

dauðann (Helseth og Ulfsæt, 2005). Um þriðjungur Íslendinga getur búist við að fá krabbamein á 

lífsleiðinni. Á árabilinu 2008 - 2012 greindust að meðaltali 1448 manns með krabbamein á ári, 746 

karlar og 702 konur. Af þeim voru að meðaltali 180 konur sem voru á aldrinum 20-54 ára og 102 karlar 

á sama aldri (Krabbameinsfélagið, 2012). Í Bandaríkjunum er áætlað að um 18% þeirra sem glíma við 

krabbamein eigi börn undir 18 ára aldri (Krattenmacher o.fl., 2012). Á Íslandi reyndist ekki unnt að 

finna tölulegar upplýsingar um fjölda barna undir lögaldri sem eiga foreldri sem er með krabbamein.  

Hér á eftir verða settar fram útskýringar á lykilhugtökum sem notuð voru við gerð þessarar úttektar. 

Fjallað verður um áhrif sjúkdómsins á alla meðlimi fjölskyldunnar þegar foreldri í fjölskyldunni glímir við 

krabbamein og á heimilinu búa börn 18 ára og yngri. Farið verður yfir þau áhrif sem sjúkdómurinn 

hefur á umönnunaraðila, sem annast sjúkling með krabbamein. Fjallað verður um áhrif sjúkdómsins á 

börn og á foreldrið sem glímir við sjúkdóminn. Að lokum verður aðkomu hjúkrunarfræðinga gerð skil 

og hvað þeir geta gert til þess að koma fjölskyldunni til aðstoðar.  

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

er gerður úr frumum sem hafa það hlutverk að skipta sér, vinna sitt verk við endurnýjun og deyja svo.  

Frumurnar geta glatað þessum eiginleika og farið að fjölga sér á óeðlilegan hátt. Orsakir krabbameins 

eru taldar vera tilkomnar vegna margra þátta og samspils þar á milli. Ljóst er að erfðir og genamengi 

manneskju ásamt áhrifum af utanaðkomandi þáttum, meðal annars lífsstíls geta myndað þær 

aðstæður í líkamanum að krabbamein fer að myndast (World Health Organization (WHO), 2015). 

 

Fjölskylda. Í orðabókinni Oxford Dictionaries er fjölskylda meðal annars skilgreind sem tveir foreldrar 

og börn þeirra sem búa saman sem ein heild eða sem hópur fólks sem tengist blóðböndum eða er í 

hjónabandi (Oxford Dictionaries, e.d.). Nýleg skilgreining á fjölskyldu hefur hins vegar verið orðuð á 

þann hátt að fjölskyldan sé einstök heild og að henni tilheyra hverjir þeir sem fjölskyldumeðlimir segja 

að það geri (Registered Nurses’ Association of Ontario, e.d.).  

 

Umönnunaraðili (e. caregiver) hefur verið skilgreindur sem sá aðili sem hugsar um ættingja sinn sem á 

við hvers konar líkamleg eða andleg veikindi að stríða. Hlutverk umönnunaraðilans eru margþætt, 

ábyrgðin er mikil og nær yfir mörg svið. Þau ná yfir allt frá því að sinna líkamlegum þörfum sjúklings, 

fylgjast með einkennum sjúkdómsins, veita tilfinningalegan stuðning, sinna fjármálum og öðrum 

verkefnum svo dæmi séu tekin (Given o.fl., 2012). Umönnunaraðili þarf ekki endilega að vera hluti af 

fjölskyldu sjúklings þó oftar en ekki sé raunin sú. Umönnunaraðili hefur verið skilgreindur sem hver sá 

sem sjúklingur sjálfur segir að hann sé (Kissane og Bloch, 2002). Hver helsti umönnunaraðili 

sjúklingsins er fer eftir persónulegum tengslum þeirra á milli og gæti sá aðili verið fjölskyldumeðlimur 

eða allt eins vinur eða nágranni. Umönnunaraðili fær ekki greitt fyrir þá vinnu að sjá um manneskjuna 
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sem er veik. Í Bandaríkjunum er litið á umönnunaraðila sem framlengingu á heilbrigðiskerfinu og bent 

hefur verið á að mikill sparnaður hljótist af þjónustu þeirra fyrir samfélagið. Jafnframt er talið fullvíst að 

á næstu áratugum muni þörfin fyrir umönnunaraðila aukast mikið, með hækkandi aldri þjóða, ásamt 

styttri sjúkrahúsdvöl, og aukinni áherslu á heimahjúkrun (Collins og Swartz, 2011; Hudson og Payne, 

2008). 

3.2 Umönnunaraðilar  

3.2.1 Hlutverk umönnunaraðila 

Þegar ástvinur greinist með krabbamein hefur það ekki einungis áhrif á þann sem greinist, heldur alla 

meðlimi fjölskyldunnar sem í hlut á. Að einn aðili greinist með krabbamein hefur áhrif á allt daglegt líf 

fjölskyldunnar og lífsgæði hennar (Adler og Page, 2008). Umönnunaraðilar hafa oft mörg hlutverk á 

sinni könnu. Það fer eftir því á hvaða stigi sjúkdómurinn er hversu mörg og mismunandi hlutverkin eru. 

Þörfin fyrir umönnun stýrist oftar en ekki af því hversu mikil og alvarleg einkenni sjúklingsins eru hverju 

sinni. Í starfi umönnunaraðila felst að sinna margþættum verkefnum sem ná allt frá því að aðstoða 

sjúkling við máltíðir og næringu, sinna erindum og fjármálum, samþætta umönnun og til að hafa 

samskipti við heilbrigðisstarfsfólk. Umönnunaraðilum er oft á tíðum falið að sinna mjög sérhæfðum 

verkum eins og til dæmis verkjalyfjagjöfum, sprautugjöfum og lyfjagjöfum í æð, ásamt 

umbúðaskiptingu á sárum, næringargjöfum og umhirðu öndunarvéla (Given o.fl., 2012).  

Umönnunaraðilar geta upplifað að þeir séu að sinna of mörgum hlutverkum í einu. Vandamál 

aukast sé einn aðili í því hlutverki að sinna veikindum sjúklings, ásamt því að sinna heimili og öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Ætla má að álagið geti orðið of mikið og haft þau áhrif að hann fer að finna fyrir 

streitu og verri lífsgæðum (Otis-Green og Juarez, 2012). Stenberg, Ruland og Miaskowski (2010) 

komust að svipaðri niðurstöðu. Í samantekt þeirra var fjallað um að fram geti komi ýmis vandamál 

varðandi hlutverk innan fjölskyldu, fjármál, atvinnu eða nám og að umönnunaraðilar geti af þessum 

völdum upplifað og fundið fyrir einangrun. Jafnframt kom fram að umönnunaraðilar sem voru makar 

þess veika tjáðu sig um að þeir hefðu of mörgum hlutverkum að sinna þegar þeir þurftu að sinna 

sjúklingnum eða jafnvel öldruðum foreldrum og börnum sínum. Við þetta myndaðist togstreita sem olli 

því að umönnunaraðilar upplifðu að þeir væru ekki að gera nóg og náðu auk þess ekki að sinna vinnu 

og heimili eins vel og þeir hefðu viljað. Ummönnunaraðilar lýstu í greininni tilfinningum á borð við þær 

að hafa breyst úr maka sjúklings yfir í manneskju sem sinnir starfi hjúkrunarfræðings allan 

sólarhringinn, án þess að fá nægan svefn.  

Fram hefur komið að nú til dags er lögð sífellt meiri áhersla á að stytta sjúkrahúsdvöl og fela 

sjúklingnum sjálfum og fjölskyldu hans ábyrgð á sjúkdómnum og því sem honum fylgir. Í þessu felst að 

aukin ábyrgð fellur á sjúklinginn, sem getur haft hamlandi áhrif á meðferð sjúkdómsins, og eins eykur 

þetta álag á umönnunaraðila með tilheyrandi togstreitu varðandi öll þau hlutverk sem honum ber að 

sinna (Collins og Swartz, 2011; Hudson og Payne, 2008; Stenberg o.fl., 2010). Park o.fl., (2010) 

fjölluðu einnig um þau fjölmörgu hlutverk sem umönnunaraðilar hafa á sinni könnu. Bentu höfundar á 

að þeir upplifa það að hlutverk þeirra rekist á og valdi árekstrum í einkalífi og þar af leiðandi vanlíðan. 

Komust höfundar að þeirri niðurstöðu að um 30% umönnunaraðila telja að hlutverk sitt sem 

umönnunaraðili hafi truflandi áhrif á störf þeirra á vinnumarkaði. Einnig kom fram að ef 
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umönnunaraðilum finnst skorta upp á stuðning í sinn garð kemur það niður á getu þeirra til að sinna 

þeim veika ásamt því að þeir standa sig verr í vinnu. Samkvæmt Grunfeld o.fl., (2004) er starf 

umönnunaraðilans tímafrekt og tekur jafn mikinn tíma og fullt starf. Það væri æskilegt að 

vinnuveitendur byðu upp á leyfi frá vinnu fyrir starfsfólk sitt sem lendir í þessari flóknu og erfiðu 

aðstöðu. Áhugaverð rannsókn Given o.fl., (2004) benti á annað sjónarmið, en í rannsókn þeirra kom 

fram að það að komast í vinnuna getur verið umönnunaraðilum gagnlegt. Umönnunaraðilar upplifðu 

að vinnan veiti þeim tækifæri til að gleyma sér um stund og einbeita sér að öðrum verkefnum, en þeim 

er snúa að krefjandi umönnun ástvinar með krabbamein.  

3.2.2 Byrðar umönnunaraðila 
Byrðar (e. burden) hafa verið skilgreindar sem það álag sem umönnunaraðilar geta fundið fyrir af 

völdum þess að sinna veikum ástvini. Þessar byrðar eru bein afleiðing vegna álags í 

umönnunarhlutverki og eru ólíkar öðrum tilfinningalegum viðbrögðum, eins og að finna fyrir einkennum 

þunglyndis eða kvíða. Fram hefur komið að umönnunaraðilar sjúklinga, sem eru í líknarmeðferð finna 

fyrir meiri byrðum en umönnunaraðilar þeirra sem enn eiga von um að læknast. Einnig geta byrðar 

verið af ýmsum toga, svo sem sálrænar, fjárhagslegar, heilsufarslegar eða atvinnutengdar og aukast 

þær eftir því sem færni sjúklings hrakar og andlát nálgast (Collins og Swartz, 2011; Given o.fl., 2004; 

Otis-Green og Juarez, 2012).  

Í fyrrnefndri grein Collins og Swartz (2011) kemur fram að um einn þriðji allra umönnunaraðila 

finnist þeir finna fyrir miklum byrðum. Þeir sem lýsa hvað mestum byrðum eru líklegri til að hafa lægra 

menntunarstig en þeir sem lýsa minni byrðum. Flestir umönnunaraðilar búa með sjúklingnum sem þeir 

sjá um og þeim finnst að þeir hafi ekkert val um að vera umönnunaraðili. 

 Áhrif á félagslíf geta komið fram hjá þeim umönnunaraðilum sem yngri eru og standa í þeim 

sporum að sjá um veikan maka (Otis-Green og Juarez, 2012; Turkoglu og Kilic, 2012). Að upplifa sig 

mun yngri en aðrir sem eru í sömu stöðu getur einnig verið mjög erfitt. Jafnframt hafa rannsóknir sýnt 

að þeir umönnunaraðilar sem gerðu lítið úr þörfum sínum vegna álags í umönnunarhlutverki ásamt því 

að gera lítið úr þörfum sjúklingsins, fundu fyrir auknum byrðum (Sharpe, Butow, Smith, Mcconnell og 

Clarke , 2005). 

Kim og Schulz (2008) gerðu áhugaverða rannsókn á 606 umönnunaraðilum og vildu bera saman 

áhrif þess að hugsa um sjúkling sem var með krabbamein við aðra sjúkdóma. Voru niðurstöður 

rannsóknarinnar á þá leið að umönnunaraðilar sjúklinga með krabbamein fundu fyrir svipuðum byrðum 

og umönnunaraðilar sjúklinga með langt gengna heilabilun. Umönnunaraðilar þessara sjúklinga 

upplifðu þar að auki meiri byrðar, líkamlegt og sálrænt álag ásamt meiri fjárhagsáhyggjum en 

samanburðarhóparnir, sem voru annars vegar umönnunaraðilar sjúklinga með sykursýki og hins vegar 

umönnunaraðilar aldraðra og veikburða. Í rannsókninni kom einnig fram að umönnunarþarfir sjúklinga 

með krabbamein eru taldar sértækar, þær taka mikinn tíma frá umönnunaraðila og eykur það álag á 

þá, til dæmis þegar sjúklingur er í virkri meðferð, er með mikil einkenni, eftir skurðaðgerð eða við 

lífslok. Þess á milli getur umönnunarþörfin minnkað, ólíkt mörgum öðrum sjúkdómum þar sem þörfin 

vex jafnt og þétt eftir því sem tíminn líður.  
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3.2.3 Andleg líðan og upplifun umönnunaraðila 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að líðan umönnunaraðila hefur bein áhrif á líðan þess sjúklings sem þeir 

annast (Dumont o.fl., 2006; Hodges, Humphris og Macfarlane, 2005). Umönnunaraðilar sem sinna 

sjúklingi með langt gengið krabbamein geta upplifað sálræna hnignun, fundið fyrir einkennum 

þunglyndis og kvíða þó að ástand sjúklings sé nokkuð stöðugt. Þó hefur komið fram að því meiri sem 

einkenni sjúklings eru, aukast þunglyndiseinkenni umönnunaraðilans. Einnig hefur komið fram að 

þessi auknu þunglyndiseinkenni hafa áhrif á sambandið milli umönnunaraðila og sjúklings (Given o.fl., 

2004). Stenberg o.fl., (2010) skoðuðu í fræðilegri samantekt sinni 192 fræðigreinar sem birtar voru frá 

árinu 1990 til ársins 2008 með það að markmiði að draga saman hverjar væru helstu upplifanir og 

vandamál sem umönnunaraðilar sjúklinga með krabbamein upplifa. Komust þeir meðal annars að 

þeirri niðurstöðu að umönnunaraðilar væru í meiri hættu á að finna fyrir einkennum þunglyndis og 

kvíða en aðrir, ásamt því að þeir lýstu tilfinningum eins og yfirþyrmandi einmanaleika og því að vera 

staddir í tilfinningalegum rússíbana.  Dumont o.fl., (2006) komust að svipaðri niðurstöðu í rannsókn 

sinni á 212 umönnunaraðilum sjúklinga með langt gengið krabbamein. Greindu höfundar frá því að allt 

að 40–60% umönnunaraðila fundu fyrir mikilli andlegri vanlíðan, sem jókst verulega eftir því sem 

sjúklingurinn varð meira ósjálfbjarga og honum hrakaði. Ling o.fl., (2013) fjölluðu einnig í rannsókn 

sinni um einkenni þunglyndis hjá umönnunaraðilum og rannsökuðu höfundar sérstaklega hversu 

algeng einkennin voru, fyrir og eftir andlát ástvinar. Fram kom að makar sem voru í hlutverki 

umönnunaraðila voru í meiri hættu á að greinast með þunglyndi en aðrir umönnunaraðilar sem ekki 

voru að annast maka sinn. Einnig kom fram að þeir umönnunaraðilar sem höfðu mikil 

þunglyndiseinkenni fyrir andlát ástvinar voru líklegir til að finna einnig fyrir einkennum þess eftir 

andlátið. Hæst var tíðni þunglyndiseinkenna hjá umönnunaraðilum mánuði eftir andlát ástvinar, en 

tíðni fór minnkandi eftir því sem tímanum leið.  

Í íslenskri rannsókn Nönnu Friðriksdóttur o.fl., (2011) sem var gerð á 223 umönnunaraðilum 

sjúklinga með krabbamein voru kannaðar mismunandi þarfir sem umönnunaraðilar hafa. 

Umönnunaraðilar töldu sínar eigin líkamlegu þarfir hafa minnst vægi. Fram kom að konur, yngri 

umönnunaraðilar, umönnunaraðilar sem ekki eru makar sjúklings og þeir sem eru á vinnumarkaði séu 

líklegri til að upplifa að þeir fái þarfir sínar ekki uppfylltar. Að auki kom fram að umönnunaraðilar 

sjúklinga með útbreitt krabbamein voru líklegri til þess að hafa óuppfylltar þarfir en umönnunaraðilar 

sjúklinga með staðbundið krabbamein. Umönnunaraðilar reyndust einnig finna fyrir meiri kvíða og 

þunglyndi en aðrir Íslendingar sem ekki eru í sömu sporum og konur reyndust finna fyrir meiri kvíða en 

karlar.  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt að yngri umönnunaraðilar og þeir sem annast yngri sjúklinga eru í meiri 

hættu á að finna fyrir sálrænni vanlíðan og einkennum þunglyndis (Dumont o.fl., 2006; Ling o.fl., 

2013). Áhrif krabbameins á samband sjúklinga og maka þeirra sem jafnframt voru þeirra helstu 

umönnunaraðilar hafa einnig verið rannsökuð. Niðurstöður sýndu að makar þess veika geti upplifað 

breytingar á kynferðislegu sambandi og nánd við ástvin sinn og getur þetta haft áhrif á andlega líðan 

þeirra. Sjúkdómurinn getur verið þess eðlis að hann hefur áhrif á líkamsmynd þess sem veikur er, ekki 

síst eftir skurðaðgerð og önnur inngrip eins og til dæmis brjóstnám hjá konum. Misjafnt er hvernig 
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umönnunaraðilar upplifa breytingar sem þessar og sumir eiga jafnvel erfitt með að líta maka sinn 

sömu augum á meðan aðrir upplifa enn meiri nánd en áður (Otis-Green og Juarez, 2012). 

Umönnunaraðilar upplifa samskipti við mismunandi aðila í heilbrigðiskerfinu sem mjög tímafrekt og 

krefjandi hlutverk, eins og við hjúkrunarfræðinga, lækna, félagsráðgjafa og aðra sem nauðsynlegt er 

að eiga í samskiptum við frá degi til dags (Given o.fl., 2012). Umönnunaraðilar upplifa einnig krefjandi 

samskipti þegar þeir reyna að fá upplýsingar um allt það sem þeim finnst mikilvægt að vita varðandi 

sjúklinginn og sjúkdóminn. Þörfin fyrir að fá upplýsingar er mikil og vilja umönnunaraðilar fá að vita um 

allt sem sjúkdómnum viðkemur, einkenni hans, meðferð og við hverju má búast, sérstaklega eftir 

heimkomu af sjúkrahúsi. Ef þessari þörf er ekki mætt upplifa þeir bjargarleysi og vonleysi (Stenberg 

o.fl., 2010).      

Eins og áður hefur komið fram hafa fræðimenn velt því fyrir sér hvort hægt sé að upplifa jákvæðar 

tilfinningar tengdar því að annast ástvin með krabbamein. Kim, Schulz og Carver (2007) og Stenberg 

o.fl., (2010) rannsökuðu hvort upplifun sem þessi gæti átt sér jákvæðar hliðar. Voru niðurstöður þeirra 

á þá leið að þeir sem náðu að sætta sig við það sem gerst hafði, sem og þeir sem kunnu að meta hve 

persónuleg sambönd þeirra höfðu þroskast í ferlinu, sýndu betri aðlögun og jákvæðari upplifun en 

aðrir. Einnig kom fram að þeim aðilum sem sáu tækifæri í umönnunarferlinu til að þroskast sjálfir 

tilfinningalega, þróa ný persónuleg sambönd og forgangsraða hvað væri mikilvægast í þeirra lífi, 

vegnaði betur en öðrum. Umönnunaraðilar sögðu sumir hverjir að umönnunarhlutverkið hafi orðið til 

þess að þeir fundu almennt fyrir auknu sjálfstrausti.  

3.2.4 Lífsgæði og líkamleg heilsa umönnunaraðila 
Lífsgæði hafa verið skilgreind sem mælistika á það hversu vel manneskju líður eða hvernig hún tekst á 

við áskoranir daglegs lífs (Stern og Sekeres, 2004). Í áhugaverðri rannsókn eftir Song o.fl., (2011) sem 

gerð var í Kóreu kemur fram að þar í landi mæði mikið á umönnunaraðilum. Í rannsókninni voru borin 

saman lífsgæði fólks sem var umönnunaraðili manneskju með langt gengið krabbamein og annarra 

sem ekki voru í sömu stöðu til að athuga hvort munur væri á þessum tveimur hópum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að umönnunaraðilar höfðu það verra en samanburðarhópurinn og fundu fyrir 

minni lífsgæðum. Þeir umönnunaraðilar sem voru við slæma líkamlega heilsu voru líklegri til að finna 

fyrir einkennum þunglyndis og þeir sem upplifðu lélegan stuðning frá fjölskyldu sinni voru líklegri til að 

hafa hugleitt að fremja sjálfsvíg. Umönnunaraðilar sem voru tekjuháir gátu ráðið faglærða manneskju 

til að sjá um athafnir daglegs lífs, og einbeitt sér sjálfir að því að styðja sjúklinginn á annan hátt. Þeir 

sem voru tekjulágir höfðu ekki tækifæri til þess og fundu fyrir auknu álagi sem og verri lífsgæðum. 

Áðurnefnd rannsókn eftir Turkoglu og Kilic (2012) sýnir svipaðar niðurstöður. Var hún framkvæmd í 

Tyrklandi en þar mæðir einnig mikið á umönnunaraðilum vegna menningar landsins. Höfundar tóku 

viðtöl við 190 umönnunaraðila og sýndu niðurstöður að því meira álagi sem þeir fundu fyrir, því minni 

voru lífsgæði þeirra, sem hafði bein áhrif til hins verra á umönnun og líðan sjúklingsins í þeirra umsjá. 

Tekjulágir umönnunaraðilar bjuggu jafnframt við minni lífsgæði en þeir sem sem voru tekjuhærri. 

Niðurstöður áðurnefndrar íslenskrar rannsóknar sem framkvæmd var af Nönnu Friðriksdóttur o.fl., 

(2011) sýndu jafnframt fram á að þeir umönnunaraðilar sem fundu fyrir kvíða og þunglyndi tjáðu verri 

lífsgæði en þeir sem ekki gerðu það. 
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Að vera umönnunaraðili getur eins og áður hefur komið fram haft víðtæk áhrif og ekki hvað síst á 

líkamlega heilsu þess aðila sem annast sjúkling með krabbamein. Sýnt hefur verið fram á að 

umönnunaraðilar eru í mikilli hættu á því að verða sjálfir veikir, hátt hlutfall þeirra glímir við svefnleysi 

og aukna hættu á þunglyndi og alvarlegum sjúkdómum. Einnig eru umönnunaraðilar ólíklegri en aðrir 

til að sýna fyrirbyggjandi hegðun í þeim tilgangi að koma í veg fyrir alvarlega heilsu- og lífsstílstengda 

sjúkdóma. Rannsóknir sýna að allt að helmingur allra umönnunaraðila á við einhver langvarandi 

veikindi að stríða (Schulz og Sheerwood, 2008). Í áðurnefndri fræðilegri samantekt Stenberg o.fl., 

(2010) kom jafnframt fram að umönnunaraðilar fundu fyrir ýmsum líkamlegum einkennum eins og 

svefntruflunum, þreytu, magnleysi, lystarleysi og þyngdartapi. Samkvæmt rannsóknum Ling o.fl., 

(2013) þá eru þeir umönnunaraðilar sem eru sjálfir með langvinnan sjúkdóm líklegri til að finna fyrir 

þunglyndi eftir andlát ástvinar, en þeir sem ekki eru með langvinnan sjúkdóm.  

3.3 Börnin í fjölskyldunni 
Eins og áður hefur komið fram er talið að um það bil 18% þeirra sem glíma við krabbamein í 

Bandaríkjunum eigi börn undir 18 ára aldri (Krattenmacher o.fl., 2012). Að eiga börn felur í sér þá 

ábyrgð að stuðla þarf að velferð þeirra í hvívetna og foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir hverjar 

helstu þarfir barna þeirra eru og sinna þeim eins og best verður á kosið.  Milli foreldra og barna þeirra 

eru tilfinningaleg bönd, og umönnun foreldra og tími með þeim er mikilvægur fyrir þroska og hamingju 

þeirra. Uppeldi fylgja margar áskoranir, en með ábyrgð og væntumþykju að leiðarljósi reyna foreldrar 

að gera sitt besta, jafnvel við erfiðar aðstæður, eins þegar foreldri greinist með krabbamein (Helseth 

og Ulfsæt, 2005). Þegar foreldrar sem hafa ung börn á framfæri veikjast af krabbameini, stendur 

fjölskyldan öll frammi fyrir breytingum á daglegu lífi og auknu álagi. Börn sem eru yngri en 18 ára og 

búa enn hjá foreldrum sínum eiga á hættu að þróa með sér sálfélagsleg vandamál, þar sem þau eru 

enn mjög háð foreldrum sínum (Krattenmacher o.fl., 2012). Gæði samskipta foreldra og barna þeirra 

geta gefið vísbendingu um hvernig börnin bregðast við ef foreldri þess greinist með krabbamein 

(Huizinga o.fl., 2011b).  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að stúlkur eru viðkvæmari fyrir því þegar foreldri veikist og eru 

þær líklegri til að finna fyrir streitueinkennum og þunglyndi en drengir, sem aftur á móti eru líklegri til 

að tjá líðan sína með óæskilegri hegðun, til dæmis með ofbeldi (Huizinga o.fl., 2011a; Su og Ryan-

Wenger, 2007). Þá benda Visser o.fl., (2004) á í sinni fræðilegu samantekt að unglingsstúlkur fundu 

oft fyrir margskonar líkamlegum einkennum, svo sem höfuðverk, svima, magaverkjum, lystarleysi og 

erfiðleikum með svefn. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Huizinga o.fl., (2005) en dætur 

sýndu mun fleiri einkenni streitu en synir og þá sér í lagi þær sem áttu veika móður. Ein ástæða þess 

gæti verið að dætur veikra mæðra taka að sér að hugsa um heimilið á meðan móðir þeirra er veik, en 

ef faðirinn er veikur væri því ekki endilega eins farið, þá væri móðirin til staðar til að sjá um heimilið. 

Önnur ástæða gæti verið sú að dætur hafa meiri áhyggjur af því að fá sjálfar krabbamein. Þá kom 

einnig fram í rannsókninni að dætur áttu í meiri erfiðleikum félagslega og tilfinningalega.  
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3.3.1 Mismunandi upplifanir og líðan eftir aldri barna 

Viðbrögð barna við sjúkdómi foreldris eru mismunandi eftir aldri (Helseth og Ulfsæt, 2003). Upp að 7 

ára aldri sjá börn heiminn að miklu leyti út frá sjálfu sér. Þau eru líklegri til að tjá vanlíðan sína með því 

að haga sér illa frekar en með orðum (Turner o.fl., 2008; Visser o.fl., 2004).  Samkvæmt 

vitsmunaþroskakenningu Piaget eru börn á þessum aldri að ganga í gegnum miklar breytingar á 

vitsmunaþroska. Þau eru þar að auki líkleg til þess að halda að gjörðir þeirra, hugsanir og tilfinningar 

geti valdið veikindum og/eða dauða annarra (Su og Ryan-Wenger, 2007). Í fræðilegri samantekt 

Visser o.fl., (2004) kom fram að börn yngri en 6 ára sýndu merki um aukna vanlíðan með því að gráta 

meira, sýna aðskilnaðarkvíða og eiga við svefnvandamál að stríða. Einnig kom fram að börn á þessum 

aldri fengu yfirleitt mjög einfaldar upplýsingar um sjúkdóm foreldra sinna og forðast var að nota orð 

eins krabbamein og að deyja. Fyrir börn á aldrinum 3-5 ára sem eiga foreldra með langt gengið 

krabbamein er algengt að þau upplifi aukinn aðskilnaðarkvíða vegna fjarveru eða minnkandi getu 

veika foreldrisins og er því er mikilvægt að hafa til staðar umönnunaraðila (e. caregiver), sem þau 

þekkja vel og treysta og hugsar um þau þegar foreldrarnir geta það ekki, t.d. ef veika foreldið þarf að 

leggjast inn á sjúkrahús. Í samantektinni kom einnig fram að áhrif krabbameins foreldris á börn yngri 

en 6 ára hafa ekki oft verið skoðuð sérstaklega.  

Í eigindlegri rannsókn Thastum, Johansen, Gubba, Olesen og Romer (2008) á börnum á aldrinum 

8-15 ára kom fram að börnum fannst flestum mikilvægt að hafa komið á sjúkrahúsið þar sem foreldrar 

þeirra voru, annaðhvort í meðferð eða inniliggjandi vegna sjúkdómsins. Þeim fannst reynslan af því að 

vera með veikri móður eða föður á sjúkrahúsi í flestum tilfellum vera jákvæð, en fundu stundum engu 

að síður fyrir kvíða að horfa upp á foreldri sitt í meðferð eða ef ástand þess var slæmt, en sögðust 

samt ekki hafa viljað missa af því. Almennt sýndu börnin foreldrum sínum mikla nærgætni og reyndu 

að setja sig í spor þeirra, bæði þess veika og þess heilbrigða. Hvað veika foreldrið varðar kom fram að 

yngri börnin töldu að þau gætu séð á háttalagi þeirra hvernig þeim liði. Helstu áhyggjur þeirra þegar 

þau vissu að veiku foreldri þess liði illa voru hvort að foreldrið myndi deyja eða yrði alltaf veikt ásamt 

því að hræðast mögulegan aðskilnað á meðan á spítaladvöl stæði. Eldri börn sögðu að þau vorkenndu 

veika foreldrinu og vildu reyna allt til að hughreysta það og láta því líða betur. Þau tjáðu líka reiði sína 

yfir að foreldri þeirra skyldi veikjast af krabbameini og reyndu hvað þau gátu að sjá tilganginn í því. 

Börnin í rannsókninni notuðu mismunandi bjargráð. Sumum fannst gott að taka virkan þátt í öllu 

heimilishaldi til að létta undir með heilbrigða foreldrinu. Mörgum börnum fannst það hjálpa sér við að 

dreifa huganum með því annaðhvort að loka að sér og horfa á sjónvarp, spila tölvuleik eða hlusta á 

tónlist og hvíla hugann frá hugsunum um veika foreldrið. Sum nefndu að þau leyfðu sér að vera 

bjartsýn og jákvæð og upplifðu ákveðna óskhyggju í einhverjum tilfellum, um að allt myndi fara vel að 

lokum. Eldri börnin í rannsókninni töluðu um að þau vonuðu að nýjar meðferðir og betri lyf kæmu til 

sögunnar til að lækna foreldri sitt. Börnin voru einnig spurð hvaða ráð þau myndu vilja gefa öðrum 

börnum í sömu stöðu og voru þau sammála um mikilvægi þess að hvetja börnin til að ræða við aðra 

um veikindi foreldra sinna. 

Í fræðilegri samantekt Visser o.fl., (2004) voru skoðaðar niðurstöður rannsókna sem könnuðu áhrif 

krabbameins foreldra á börnin þeirra og fjölskylduna í heild. Skoðaðar voru 52 rannsóknir sem gerðar 

voru á tímabilinu 1980-2004. Flestar rannsóknirnar skoðuðu annarsvegar áhrifin á börn á aldrinum 6-
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11 ára og hinsvegar á unglinga 11-18 ára. Helstu niðurstöður þessarar samantektar voru meðal 

annars að unglingar áttu við meiri tilfinningaleg vandamál að stríða en yngri börn. Þeir voru einnig 

hræddir um að vera skildir eftir einir með veika foreldrinu þar sem þeir óttuðust að gera eitthvað 

vitlaust í umönnun þess. Nokkrar megindlegar rannsóknir sýndu að ekki var mikill munur á hegðun 

barna krabbameinsveikra foreldra og þeirra barna sem áttu heilbrigða foreldra. Rannsóknir sýndu 

mismunandi niðurstöður í hegðunarmynstri þeirra barna sem áttu veikt foreldri. Unglingar töldu sig 

hafa fleiri aðila til að leita til en yngri börn, til dæmis foreldra, skólahjúkrunarfræðinga, kennara eða 

ráðgjafa í skólanum. Þá fannst unglingum það að vera í skólanum hjálpa þeim og skólinn væri 

griðarstaður frá heimilinu, þar sem þau sögðust meðal annars þurfa að inna af hendi fleiri húsverk, 

sem og að hugsa um yngri systkini og veika foreldrið.  Börn 11 ára og yngri áttu mörg hver erfitt með 

að einbeita sér í námi og klára verkefni sem þeim voru sett fyrir. Sumir unglingar fengu lægri einkunnir 

og skólasókn minnkaði á meðan öðrum gekk betur í skóla en áður en foreldri þeirra veiktist. Þá sýndu 

þrjár rannsóknir í samantektinni að betri andleg líðan veika foreldrisins var tengd betri andlegri líðan 

barnsins.  

Nokkrar fræðilegar samantektir og rannsóknir hafa skoðað sálfélagsleg áhrif á börn 

krabbameinsveikra foreldra eftir aldri barnanna. Í rannsókn Huizinga o.fl., (2011a) þar sem rannsökuð 

voru sálfélagsleg áhrif á börn á aldrinum 11-18 ára og áttu móður sem var með krabbamein, kom 

meðal annars fram að kyn og aldur barnanna skipti miklu máli varðandi það hvernig þau tókust á við 

sjúkdóm mæðra sinna. Þrjátíu prósent stúlkna sem tóku þátt í rannsókninni sýndu hækkun á 

streituviðbrögðum en 20% drengja. Einnig kom fram í rannsókninni að samband foreldra og unglinga 

hefði mikil áhrif á tilfinningalega líðan og hegðun unglingsins. Þeir unglingar sem áttu ekki gott 

samband við foreldri sitt voru líklegri til að upplifa streitueinkenni og eiga í vandamálum bæði 

tilfinningalega og félagslega. Því er mikilvægt að stuðla að góðum og opnum samskiptum en 

hinsvegar er það áskorun, þar sem börn vilja ekki koma foreldrum sínum úr jafnvægi og öfugt. Turner 

o.fl., (2008) bentu á það í samantekt sinni að fyrir börn á aldrinum 8-12 ára skipti miklu máli að vera 

hluti af hópnum og það að vera öðruvísi geti valdið þeim streitu. Sem dæmi gætu ónærgætin ummæli 

jafnaldra um veikindi foreldra valdið miklum sárindum og vanlíðan. Huizinga o.fl., (2005) skoðuðu 

einnig streituviðbrögð barna krabbameinssjúklinga. Aldursbil barnanna í þeirri rannsókn var 11 til 23 

ára og komu börnin úr 169 fjölskyldum. Í rannsókninni kom meðal annars fram að krabbamein hjá 

foreldri geti valdið streituviðbrögðum hjá börnum þeirra. Niðurstöður sýndu að 21% drengja og 35% 

stúlkna í þessum sporum sýndu einkenni streitu, til dæmis í formi áleitinna hugsana eða með því að 

forðast aðstæður. Ekki var munur á streituviðbrögðum barna eftir því hversu langt var liðið frá að 

foreldri greindist. Það gefur til kynna að allt ferlið, bæði frá greiningu og til lengri tíma litið hafi áhrif á 

börnin. Flest barnanna eða 83% þeirra töldu sjúkdóm foreldra sinna annað hvort alvarlegan eða mjög 

alvarlegan. Þá sögðust börn þeirra foreldra sem höfðu greinst með endurkomu sjúkdóms vera mjög 

áhyggjufull og hrædd um að sjúkdómurinn væri orðinn lífshættulegur og minni líkur væru á lækningu. 

Þá sýndi rannsóknin einnig að með auknum streituviðbrögðum drógu börn sig meira í hlé, fundu fyrir 

kvíða og þunglyndi ásamt verkjum á ýmsum stöðum í líkamanum. Börn geta upplifað að ákveðnir 

viðburðir séu streituvaldandi, svo sem þegar foreldri þeirra greinist og svo á meðan meðferð stendur 

og einnig ef sjúkdómurinn tekur sig upp að nýju. Ef framgangur sjúkdómsins ágerist upplifa börn ótta 
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við að missa foreldri sitt og getur það til lengri tíma haft neikvæð áhrif á þau (Huizinga o.fl., 2011a). Að 

horfa upp þær breytingar sem veikindin hafa á foreldri, til dæmis breytingar á getu foreldris í daglegu 

lífi og viðhorfum getur verið streituvaldandi fyrir ung börn. Slík streituviðbrögð geta leitt til hegðunar- og 

tilfinningavandamála og börnin upplifa ótta, sorg, kvíða, óvissu og reiði (Aamotsmo og Bugge, 2014). 

Turner o.fl., (2008) benda jafnframt á að börn langt genginna krabbameinssjúklinga séu með minna 

sjálfstraust og eigi á hættu að einangrast félagslega og að óljóst sé hvers vegna sum börn og 

unglingar þrói með sér sálfélagsleg vandamál þegar foreldri þess veikist og sum ekki en kyn og aldur 

barnanna geta haft mikið að segja þegar um krabbamein hjá foreldrum er að ræða. 

3.3.2 Börn og upplýsingar 
Í flestum fræðilegum samantektum og rannsóknum þar sem skoðað var hvernig foreldrar báru sig að í 

því að upplýsa börn sín um veikindin, kom fram að flestum þeirra fannst erfitt að meta sjálfir hversu 

miklar upplýsingar þeir ættu að veita börnunum, að þeir óttuðust að of miklar upplýsingar myndu gera 

börnin áhyggjufull, auka streitu og vanlíðan þeirra. Foreldrum fannst þá sjálfa einnig skorta þekkingu á 

hvernig ræða ætti við börnin og voru hræddir við að missa stjórn á tilfinningum sínum fyrir framan þau. 

Krabbameinið væri auk þess ný reynsla fyrir þá líka. Jafnframt fannst þeim skorta leiðsögn fagaðila um 

hvernig best væri að ræða við börnin (Forrest, Plumb, Ziebland og Stein, 2006; Semple og McCance, 

2010a; Thastum o.fl., 2008; Visser o.fl., 2004). Kennedy og Lloyd-Williams (2009) bentu á að frá 

sjónarhóli foreldra var erfiðast að ákveða hvort, hvenær og hvernig ætti að segja börnum frá 

veikindunum.  Turner o.fl., (2008) komust að svipaðri niðurstöðu í sinni fræðilegu samantekt, að oft fái 

foreldrar ekki nægilega góðar upplýsingar um leiðir til að hjálpa börnum sínum, og að það geti leitt til 

þess að þeir forðist að ræða við börnin um veikindin. Auk þess sé ekki líklegt að börn langt genginna 

krabbameinssjúklinga leiti stuðnings hjá ættingjum, vinum eða aðilum innan skólans og því komi það 

ekki á óvart að 27% þessara barna séu með einkenni kvíða eða þunglyndis. Fram kom hjá Kennedy 

og Lloyd-Williams (2009) að bætt samskipti, bæði innan sem utan fjölskyldunnar myndu koma þessum 

börnum og um leið foreldrum þeirra til góða. Bættari samskipti myndu auka stuðning við börnin og 

hafa áhrif á hvernig þau höndla aðstæður. 

Stern og Sekeres (2004) benda á mikilvægi þess að huga að aldri barna þegar krabbamein 

foreldris og meðferð þess eru rædd. Sum börn hafa mikið til málanna að leggja og önnur eru meira 

inni í sér og halda hugsunum sínum fyrir sig sjálf. Börn á aldrinum 3-6 ára eru ekki orðin nógu þroskuð 

til að skilja að fullu hvað krabbamein þýðir. Þau lifa oft í sínum heimi og trúa jafnvel á töfra. Sum þeirra 

gætu til dæmis haldið að foreldri þess hefði veikst af krabbameini af því að þau sjálf höguðu sér ekki 

vel. Því er mikilvægt að hughreysta börn á þessum aldri og segja þeim að ekkert sem þau hafi gert 

hafi valdið sjúkdómnum. Börn á aldrinum 7-12 eru hinsvegar orðin nógu gömul til að skilja að ekkert 

sem þau gerðu hafi gert móður þeirra eða föður veika/n. Hinsvegar getur streitan sem verður til þegar 

aðili á heimilinu greinist með krabbamein haft mikil áhrif á þau og orðið til þess að þeim finnst ástandið 

að einhverju leyti sér að kenna.  

Í eigindlegri rannsókn Kennedy og Lloyd-Williams (2009) um upplýsingaþörf barna langt genginna 

krabbameinssjúklinga sem voru eldri en 7 ára kom fram að mörg þeirra höfðu ekki verið upplýst að öllu 

leyti um sjúkdóm foreldra sinna eða horfur og batalíkur. Visser o.fl., (2004) bentu einnig á að að sumir 
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foreldrar upplýstu börn sín ekki nógu ítarlega um sjúkdóm sinn og jafnvel ekki, ef um slæmar 

batahorfur var að ræða. Thastum, o.fl., (2008) bentu á svipaða niðurstöðu í sinni rannsókn en þar kom 

fram að foreldrar biðu í einhvern tíma með að segja börnum sínum frá sjúkdómsgreiningunni, en 

sögðu jafnframt að það hefði haft neikvæð áhrif á börnin og þau hefðu eftir á að hyggja viljað segja 

þeim frá veikindunum fyrr. Jafnframt kom fram í rannsókn Kennedy og Lloyd-Williams (2009) að börn 

sögðust hafa viljað vera betur upplýst, þrátt fyrir að sum hafi viljað fá mjög ítarlegar upplýsingar meðan 

öðrum fannst mikilvægt að foreldrar veldu hvaða upplýsingar væru gott fyrir þau að fá og hverjar ekki. 

Þau vildu fá upplýsingar um hvernig þau gætu hjálpað foreldrum sínum, hvernig meðferð yrði háttað, 

hvort foreldrarnir þyrftu að dvelja mikið á spítala og einnig vildu þau upplýsingar um sína eigin heilsu. 

Stúlkur höfðu sérstaklega áhuga á að vita hvort það væri hægt að skima fyrir krabbameini hjá þeim 

sjálfum. Mesta upplýsingaþörfin hjá börnum reyndist vera stuttu eftir greiningu og þá um sjúkdóminn 

sjálfan og meðferðina. Síðar var meiri þörf á upplýsingum um hvernig börnin gætu hjálpað foreldrum 

sínum. Börnin fengu mest af upplýsingum frá foreldrum sínum, en engu að síður grunuðu sum 

barnanna foreldra sína um að segja þeim ekki allan sannleikann en vildu ekki ýta á þau og koma þeim 

þannig í uppnám. Mörg hver sögðust hafa þörf fyrir að ræða við aðila utan fjölskyldunnar, til dæmis 

heilbrigðisstarfsfólk. Til viðbótar við að fá upplýsingar frá foreldrum og heilbrigðisstarfsfólki, leituðu 

börnin sér upplýsinga sjálf, meðal annars í bókum, bæklingum og á internetinu. Ástæður foreldra fyrir 

að vilja upplýsa börn sín voru meðal annars að halda engu leyndu fyrir þeim, leyfa þeim að taka þátt í 

ferlinu og undirbúa þau fyrir framtíðina. Ástæður þess að vilja ekki upplýsa börnin um veikindin, voru 

meðal annars að vilja ekki koma þeim í uppnám, að þetta væri ekki rétti tíminn og þau fundu fyrir 

óöryggi um hvernig væri best að segja þeim frá veikindunum. Sérstaklega fannst þeim erfitt að vita 

hvernig best væri staðið að því að ræða þessi mál við yngri börnin, þar sem þau gerðu sér ekki fulla 

grein fyrir hve mikið þau gætu skilið en eldri börn hefðu þroska og getu í að leita sér upplýsinga 

annarsstaðar.  Þá fannst foreldrum mjög erfitt að fá spurningar um dauðann frá börnum sínum.  

3.4 Upplifun foreldra 
Að foreldri greinist með krabbamein skapar oft mikil vandamál hjá fjölskyldum, sem bætast ofan á 

aðrar athafnir daglegs lífs. Þessi tími reynist oft foreldrum, bæði því veika og því heilbrigða, mjög 

erfiður, þar sem veika foreldrið þarf að fara í meðferð en um leið halda áfram að sinna þörfum barna 

sinna (Semple og McCance, 2010a). Krabbamein og krabbameinsmeðferð er áskorun sem á sér ekki 

margar líkar. Að takast á við þá áskorun og vera jafnframt með börn á framfæri hefur mikil og oftar en 

ekki neikvæð áhrif á líf þeirra sem í hlut eiga. Talið er að neikvæð áhrif krabbameins séu ívið meiri hjá 

þeim sem eru með ung börn á framfæri ef borið er saman við þá sem ekki eiga börn eða eiga börn 

sem eru uppkomin (Weaver o.fl., 2010). Í eigindlegri rannsókn sem Helseth og Ulfsæt (2005) gerðu á 

upplifun foreldra við að greinast með krabbamein, hver áhrif á hlutverk þeirra, sem foreldra væru og 

hvaða áskoranir þau stæðu frammi fyrir, kom meðal annars fram, að foreldrum fannst sjúkdómurinn 

taka mikið frá þeim andlega og líkamlega. Þrátt fyrir þá erfiðleika reyndu þeir eftir bestu getu að sinna 

skyldum sínum gagnvart börnum sínum. 
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3.4.1 Tilfinningaleg viðbrögð foreldra 
Ernst o.fl., (2013) bentu á það í rannsókn sinni að krabbamein geti haft víðtækar sálfélagslegar 

afleiðingar fyrir sjúklinginn og maka hans. Frekar stór hópur veikra og heilbrigðra foreldra eru taldir 

þjást af þunglyndi og streitu tengdu því að glíma við krabbamein (Gazendam‐Donofrio o.fl., 2009; 

Schmitt o.fl., 2008). Rannsóknir hafa sýnt að um það bil þriðjungur þeirra sem greinast með 

krabbamein þróa með sér sálfélagsleg vandamál. Konur eru helmingi líklegri til að eiga við slík 

vandamál að stríða en karlar og þá sér í lagi yngri konur (Ernst o.fl., 2013). Foreldrið sem ekki er veikt 

getur fundið fyrir auknu álagi og kvíða yfir því að þurfa að taka að sér hlutverk hins foreldrisins, jafnvel 

þó það sé bara tímabundið, ásamt því að sinna öllum hlutverkum sínum. Þar að auki geta 

fjárhagsáhyggjur bæst við sem og kvíði fyrir framtíðinni (Weaver o.fl., 2010).  Í rannsókn Semple og 

McCance (2010b) þar sem könnuð var reynsla og þarfir foreldra sem voru með höfuð- og 

hálskrabbamein, kom fram að foreldrar upplifðu oft í gegnum allt ferlið frá greiningu þar til meðferð 

lauk, yfirþyrmandi hugsanir og tilfinningar um börnin sín. Þeim fannst auka mjög á álagið sem fylgdi 

krabbameinsgreiningunni að vera með ung börn á framfæri. Fyrir marga foreldra bætti það andlega 

líðan þeirra að snúa aftur til vinnu eins fljótt og hægt var, en þó voru einhverjir foreldrar sem fóru að 

vinna fyrr eingöngu vegna fjárhagsaðstæðna. Í rannsókn Schmitt o.fl., (2008) á krabbameinsveikum 

einstaklingum sem áttu börn á aldrinum 4-17 ára,  kom meðal annars fram að tíðni þunglyndis hjá 

veikum mæðrum var 35% en 25% hjá veikum feðrum. Þunglyndi og verri líkamleg heilsa hjá veika 

foreldrinu voru þau tvö atriði sem höfðu mest um það að segja að samskiptin í fjölskyldunni voru ekki 

eins og best var á kosið.  Ernst o.fl., (2013) gerðu megindlega rannsókn á tíðni kvíða og þunglyndis 

hjá krabbameinsveikum foreldrum sem áttu börn yngri en 18 ára og báru saman líðan karla og kvenna 

með krabbamein sem áttu ekki börn. Meðal annars kom fram að mæður með krabbamein fundu fyrir 

fleiri einkennum kvíða en feður. Mun fleiri feður en mæður voru með einkenni þunglyndis. Jafnframt 

kom fram að karlmenn sem áttu börn fundu fyrir mun meiri kvíða og þunglyndi en karlmenn sem ekki 

áttu börn. Hjá karlmönnum, bæði þeim sem áttu börn eða ekki, mátti rekja þessa niðurstöður til þess, 

hvort mennirnir voru á vinnumarkaði eða ekki og gefur það til kynna mikilvægi þess að hafa vinnu fyrir 

sjálfstraust þeirra og andlega líðan. Í rannsókn Gazendam‐Donofrio o.fl., (2009) á samskiptamynstri 

foreldra og barna fyrsta árið eftir greiningu krabbameins foreldris, kom meðal annars fram að veika 

foreldrið upplifði mestu andlegu vanlíðanina fyrstu fjóra mánuðina eftir greiningu, en í lok þess tímabils 

hafði andleg vanlíðan minnkað talsvert. Telja greinarhöfundar skýringuna vera þá að ári eftir greiningu, 

þegar meðferð væri jafnvel lokið og foreldrið svarað meðferðinni vel hefðu þeir jákvæðari sýn á lífið og 

leyfðu sér að vera bjartsýn á framhaldið. Í rannsókninni kom einnig fram að lífsgæði maka, þá sér í lagi 

andleg líðan var breytileg yfir árið en minnkaði mest fyrstu sex mánuðina eftir greiningu, sem rekja má 

til þess áfalls sem makar geta orðið fyrir fyrst eftir greiningu á jafn alvarlegum sjúkdómi og krabbamein 

er. Áhrif áfallsins minnka svo eftir því sem lengra líður frá greiningu. Þrátt fyrir bættari andlega líðan, 

þá leiddi rannsóknin í ljós að 12 mánuðum eftir greiningu sýndu um það bil 30% bæði veikra og 

heilbrigðra foreldra einkenni streitu og vanlíðunar.  Ekki var hægt að sjá mun á andlegri líðan foreldra 

eftir því um hvaða tegund af krabbameini var að ræða eða eftir því hversu erfiða meðferð veika 

foreldrið hafði þurft að ganga í gegnum.  
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Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að sektarkennd og tilfinning um að bregðast börnum sínum 

væru algengar hugsanir hjá krabbameinsveikum foreldrum. Hjá veika foreldrinu var til dæmis mikil 

sektarkennd vegna möguleikans á að geta ekki verið til staðar fyrir börn sín í framtíðinni, að sjá þau 

ekki vaxa úr grasi og verða ekki vitni að stórum lífsviðburðum í þeirra lífi, eins og þegar þau myndu 

gifta sig eða eignast sín eigin börn. Foreldrar töluðu líka um vanlíðan vegna þess að vita ekki hvað 

framtíðin bæri í skauti sér og syrgðu þeir framtíð sem mögulega yrði ekki. Óttinn við að deyja frá 

börnum og maka var mikill hjá sumum foreldrum (Elmberger, Bolund og Lützen, 2005; Helseth og 

Ulfsæt, 2005; Semple og McCance, 2010b; Weaver o.fl., 2010). Bugge, Helseth og Darbyshire (2009) 

bentu á í rannsókn sinni, að það að segja börnum sínum frá þvi að sjúkdómurinn væri ólæknanlegur 

og andlát yfirvofandi væri eitt það erfiðasta sem foreldrar stæðu frammi fyrir. Í fræðilegri samantekt 

Rauch og Muriel (2004) þar sem skoðuð voru áhrif krabbameins foreldra á börn þeirra var fjallað um 

að fyrir marga foreldra var það eitt að geta verið til staðar fyrir börnin sín á stórum tímamótum, nóg til 

þess að lífið teldist þess virði að lifa því. Rannsóknir sýna að foreldrum finnst þeir vera slæmir foreldrar 

ef þeir gæfust upp á meðferð og það að deyja frá börnum sínum væri eins og að yfirgefa þau. Val 

þessara foreldra á meðferðum sem þau undirgengust, sama hversu erfiðar aukaverkanir fylgdu í 

kjölfarið, voru vegna þrár þeirra að geta verið til staðar fyrir börn sín. Þá voru einnig foreldrar sem 

sögðu að það eitt að vera á lífi en með verulega skerta getu til að taka þátt atburðum daglegs lífs væri 

jafnvel erfiðara en að dauðinn sjálfur. Zaider, Salley, Terry og Davidovits (2015) gerðu fræðilega úttekt 

á áskorunum foreldrahlutverksins þegar krabbamein telst ólæknandi og framgangur sjúkdómsins er 

hraður. Meðal annars kom fram að þeir sjúklingar sem áttu ung börn voru líklegri en þeir sem ekki áttu 

ung börn, til að velja meðferðir sem lengdu líf þeirra frekar en þær sem linuðu sjúkdómseinkenni.  

3.4.2 Upplifun feðra 
Í fræðilegri samantekt O´Neill o.fl., (2013) á helstu áhyggjuefnum og viðfangsefnum feðra með 

krabbamein, kom í ljós að lítið efni væri til um þetta viðfangsefni. Skoðuðu höfundar efni sem skrifað 

var á ensku, allt frá árinu 1990 til ársins sem rannsóknin var gerð. Að mati höfunda var lítið til um þetta 

viðfangsefni, en alls fundu þeir 6 rannsóknir sem gerðar voru á árunum 1993-2010 og aðeins eina 

sem fjallaði einungis um feður. Niðurstöður þeirra sýna að hlutverk feðra hefur breyst í gegnum árin, 

frá því að vera áður fyrr höfuð fjölskyldunnar og fyrirvinna, í að taka jafnan þátt í uppeldi barna sinna til 

jafns við maka sinn. Fram kemur að sýnt hefur verið fram á að þátttaka feðra í uppeldi barna sinna 

hefur jákvæð áhrif á líkamlega heilsu þeirra sem og á félagslegan þroska þeirra. Föðurhlutverkið er 

jafnframt hluti af því hvernig karlmenn skilgreina sig sem persónu og þeir hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna í lífi barna sinna. Einnig kemur fram að ekki megi gleyma því að margir feður séu eina foreldri 

heimilisins og því eini uppalandi barna sinna. Þegar faðir veikist alvarlega, getur það haft áhrif á getu 

hans til að vera til staðar fyrir börn sín, andlega og líkamlega og það getur haft bein áhrif á velferð 

þeirra. Feðrum finnst greining krabbameins hafa áhrif á karlmennsku sína og finnst erfitt að fara úr því 

að vera sá sem sér fyrir fjölskyldunni, yfir í að vera aðili sem sjálfur þarfnast umönnunar. Þessar 

tilfinningar geta haft áhrif á andlega líðan þeirra sem svo aftur hefur bein áhrif á alla fjölskylduna og 

umönnun barna þeirra. Í samantektinni kemur einnig fram að hafa þarf í huga að karlmenn eru 

samkvæmt rannsóknum gjarnir á að fela tilfinningar sínar og gera lítið úr þeim sem getur orðið til þess 

að heilbrigðisstarfsfólk og fjölskyldumeðlimir átta sig ekki á líðan þeirra. Semple og McCance (2010b) 
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fjölluðu í rannsókn sinni um að feðrum fannst erfitt að fara úr því að vera heilbrigður og útivinnandi í að 

vera veikur, og geta þar að leiðandi ekki tekið eins mikinn þátt í daglegu lífi.  Feður upplifðu margir 

hverjir að þeir væru ekki að standa sig sem höfuð fjölskyldunnar. Ernst o.fl., (2013) komust að svipaðri 

niðurstöðu í rannsókn sinni, en að hafa vinnu og fastar tekjur sem tryggi afkomu fjölskyldunnar og var 

oftast í höndum feðranna á heimilinu, væri mjög mikilvægt. Að þurfa að minnka við sig vinnu eða 

jafnvel hætta reyndist hafa mikil áhrif, sérstaklega á karlmenn og virtist valda þeim sálfélagslegri 

vanlíðan. O´Neill o.fl., (2013) bentu á að heilbrigðisstarfsfólk þurfi að vera meðvitað um það hvernig 

kynin geta upplifað veikindi á ólíkan hátt og mikilvægt sé að taka tillit til mismunandi þarfa þeirra svo 

hægt sé að styðja við fólk á sem bestan hátt. 

3.4.3 Jafnvægi í foreldrahlutverki 
Í rannsókn Helseth og Ulfsæt (2005) og í fræðilegri samantekt Semple og McCance (2010a) kom 

meðal annars fram að foreldrar lögðu áherslu á jafnvægi milli mismunandi þarfa fjölskyldumeðlima og 

á opin og hreinskilin samskipti. Foreldrar trúðu því að börn ættu að upplifa og njóta þess sem lífið 

hefur upp á að bjóða þrátt fyrir aðstæður og voru þarfir barnanna helsta forgangsatriði þeirra. Ekki var 

þó alltaf auðvelt að koma til móts við þær þarfir meðan á veikindunum stóð og upplifðu foreldrarnir að 

þeir væru ekki að standa sig í foreldrahlutverkinu. Foreldrunum fannst þá oft skorta tíma og orku til að 

geta átt gæðastundir með börnum sínum. Sjúklingar, makar þeirra og börn hafi öll mismunandi þarfir 

og mikilvægt sé að finna jafnvægi á milli þeirra þarfa. Sjúklingurinn þurfi að fá tíma til að “vera veikur”, 

heilbrigða foreldrið verður að hafa tíma og orku til að hugsa um fjölskylduna og einnig þurfi börnin á 

umhyggju og leiðsögn foreldra sinna að halda. Faðir sem var heilbrigður talaði um að setja sínar 

persónulegu þarfir til hliðar til að sinna veikum maka og börnum þeirra. Foreldrar sem voru veikir tjáðu 

sig um togstreitu á milli þess að takast á við sjúkdóm sinn og að reyna um leið að vera góðir foreldrar. 

Einnig kom fram að ekki voru allar upplifanir foreldra neikvæðar. Dæmi um jákvæðar breytingar voru til 

dæmis breytingar á forgangsröðun, sem gerði fjölskylduna nánari. Hlutir sem áður höfðu skipt miklu 

máli, skiptu allt í einu ekki eins miklu máli. Þá kom einnig fram að mæður með brjóstakrabbamein, sem 

vildu umfram allt standa sig í móðurhlutverkinu, sögðust í raun eftir greiningu eyða meiri tíma með 

börnum sínum en þær gerðu fyrir greiningu. Mæðurnar töluðu líka um að hafa meiri þolinmæði 

gagnvart börnum sínum en áður og kunna betur að meta tímann sem fjölskyldan eyddi saman. Þá 

bentu Semple og McCance (2010b) á að margir feður sem höfðu greinst með krabbamein sögðu að 

veikindin hefðu gefið þeim meiri tíma með börnunum sínum og þannig hafi samband þeirra við börnin 

styrkst til muna. Í rannsókninni kom einnig fram að því lengra sem leið frá meðferð og sérstaklega 

þegar batahorfur voru ágætar, hafi neikvæðum hugsunum fækkað og veikindin um leið leitt til 

jákvæðra lífsstílsbreytinga, þar sem gildi og forgangsröðun fjölskyldunnar varð önnur. Í eigindlegri 

rannsókn Buchbinder, Longhofer og McCue (2009) voru tekin viðtöl við foreldra þar sem annað þeirra 

glímdi við krabbamein og áttu ung börn. Foreldrar reyndu að flétta umönnun vegna sjúkdómsins inn í 

daglegt líf fjölskyldunnar og gera börn sín að þátttakendum, til dæmis með því að fá þau til að aðstoða 

með umbúðaskipti og ræða um sjúkdóminn hvenær sem var. Einnig reyndu foreldrarnir að fagna 

jákvæðum atburðum með fjölskyldunni, til dæmis með því að halda upp á þegar lyfjameðferð var 

hálfnuð og þegar hún kláraðist.  
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Samkvæmt Ernst o.fl., (2013) þá hafa þættir sem snúa að því að vera foreldri og ala upp börn mikil 

áhrif á sálfélagslega líðan foreldra. Hugsanir um samviskubit og að finnast hann eða hún vera að 

bregðast börnunum sínum eru algengar hugsanir hjá krabbameinsveikum foreldrum. Svo virðist sem 

helsta áskorun foreldra, þar sem annaðhvort móðir eða faðir er með krabbamein sé að halda heimilinu 

og lífi barna þeirra í eðlilegu horfi. Foreldrar vilja gæta þess að börnin finni fyrir öryggi og þau upplifi 

eins litla truflun á daglegu lífi og hægt er og að grunnþörfum þeirra sé mætt (Helseth og Ulfsæt, 2005; 

Semple og McCance, 2010a; Huizinga o.fl., 2011b, Visser o.fl., 2004).   

3.5 Hlutverk hjúkrunarfræðinga 
Hjúkrunarfræðingum ber siðferðisleg skylda til að sinna ekki einungis þeim sjúklingi sem þeir hafa í 

sinni umsjá, heldur ber þeim að líta á alla fjölskylduna í heild sem skjólstæðing sinn (Wright og 

Leahey, 2013; Bugge o.fl., 2009).  Eins og fram hefur komið hefur krabbamein áhrif á alla fjölskylduna. 

Heilbrigðisstarfsfólk, þar með talið hjúkrunarfræðingar, verður að gera sér grein fyrir þessum áhrifum, 

ekki síst á þá meðlimi fjölskyldunnar sem yngstir eru. Því ætti það fyrsta sem hjúkrunarfræðingar gera 

þegar þeir sinna krabbameinssjúklingum, er að spyrja þá hvort þeir eigi börn og hvaða áhrif veikindin 

hafi haft á fjölskylduna (Huizinga o.fl., 2011b). Nauðsynlegt er fyrir hjúkrunarfræðinga að vita hver áhrif 

sjúkdómsins eru, en samkvæmt Krattenmacher o.fl., (2012) hefur hann áhrif á daglegt líf allrar 

fjölskyldunnar og viðbúið er að álag muni aukast með tilheyrandi óvissu, streitu og vanlíðan.  

Að vera umönnunaraðili hefur víðtæk áhrif á andlega og líkamlega heilsu sem og á lífsgæði þess 

aðila sem í hlut á. Því er það hlutverk hjúkrunarfræðinga að líta á umönnunaraðila og sjúkling sem 

eina heild og sérstaklega er það mikilvægt þar sem rannsóknir hafa sýnt að líðan sjúklings hefur bein 

áhrif á líðan umönnunaraðila og öfugt. Með því að meðhöndla og minnka einkenni sjúkdómsins hjá 

sjúklingnum þá minnka líkurnar á því að umönnunaraðili finni fyrir þunglyndi og auknum byrðum 

(Given o.fl., 2004). Hjúkrunarfræðingar ættu að bjóða umönnunaraðilum að fyrra bragði upp á tækifæri 

til að biðja um aðstoð og hjálp með von um að það minnki byrðar viðkomandi aðila (Sharpe o.fl., 

2005). Í rannsókn Eriksson, Arve og Lauri (2006) sem gerð var í Finnlandi var kannað hver upplifun 

aðstandenda var á upplýsingaflæði og tilfinningalegum stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki hafði verið, 

fyrir og eftir andlát ástvinar. Fram kom að andlegur stuðningur var mikilvægur fyrir andlát ástvinar og 

mestu máli skipti að heilbrigðisstarfsfólk væri til staðar, hlustaði á það sem umönnunaraðilar höfðu að 

segja og viðurkenndi tilfinningar þeirra. Umönnunaraðilum fannst þá skorta tækifæri til að tala um 

vandamál sem upp komu í daglegu lífi, sem og að vera spurðir að því hvort þeir vildu tala um 

tilfinningalega líðan sína. Umönnunaraðilum fannst þeir jafnframt hafa fengið mestar upplýsingar um 

sjúkdóm ástvinar sem og einkenni, en minni upplýsingar um fjárhagslegan stuðning sem í boði var. 

Rannsókn Song o.fl., (2011) leiddi í ljós svipaðar niðurstöður. Þar kom fram að sjúkdómurinn leggur 

miklar byrðar á umönnunaraðilann sem skerðir lífsgæði hans og því er mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að veita fjölskyldunni upplýsingar um hvar hægt er að leita eftir fjárhagsaðstoð 

ásamt því að styðja við umönnunaraðila. Það er sérstaklega mikilvægt í löndum þar sem menningin 

gerir ráð fyrir mikilli þátttöku aðstandenda í umönnun þess sjúka. 

 Eins og fram hefur komið eru tengsl á milli þunglyndiseinkenna umönnunaraðila fyrir og eftir andlát 

ástvinar. Að auki kemur fram að umönnunaraðilar, sem sinna veikum maka sínum eða eiga sjálfir við 
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heilsufarsvandamál að stríða eru í aukinni hættu á að finna fyrir miklum þunglyndiseinkennum eftir 

andlát sjúklings. Hjúkrunarfræðingar þurfa að huga að leiðum til að draga úr vanlíðan umönnunaraðila 

í því skyni að stuðla að farsæld þeirra eftir andlát ástvinar. Umönnunaraðilar sem hafa góðan 

félagslegan stuðning eru ólíklegri til að finna fyrir þunglyndi og hjúkrunarfræðingar þurfa því að kanna 

félagslegt stuðningsnet þeirra (Ling o.fl., 2013). 

Í rannsókn Chambers o.fl., (2014) var athugað hvort gagnlegt væri fyrir umönnunaraðila sjúklinga 

með krabbamein að fá símtal frá hjúkrunarfræðingi þar sem þeim boðið var upp á sálrænan stuðning, 

tækifæri til að ræða málin og bent á leiðir sem þeir sjálfir geti notað til að bæta líðan sína. Fram kom 

að slíkt meðferðarsamtal reyndist gagnlegt og bætti líðan umönnunaraðila þegar til lengri tíma var litið, 

en jafnframt að hjúkrunarfræðingar sem þessu sinna þurfa að hafa reynslu á sviði 

krabbameinshjúkrunar.  

Í áðurnefndri íslenskri rannsókn Nönnu Friðriksdóttur o.fl., (2011) sýndu niðurstöður að þær þarfir 

sem umönnunaraðilar töldu mikilvægast að fá uppfylltar voru tengdar umönnun þess veika sem og því 

að fá skiljanlegar og hreinskilnar upplýsingar. Hjúkrunarfræðingar þurfa því að skima eftir þessum 

þörfum ásamt því að veita nauðsynlegar upplýsingar. Í fræðilegri samantekt McCarthy (2011) var 

einnig kannað hverjar helstu þarfir umönnaraðila voru. Í ljós kom að þeir höfðu mikla þörf fyrir að vita 

hverjar batahorfur sjúklingsins væru ásamt því að þeir vildu fá upplýsingar um hvaða meðferðir væru í 

boði, um lyf og mögulegar aukaverkanir þeirra. Umönnunaraðilar sem önnuðust maka sinn höfðu þörf 

fyrir að ræða um kynlíf og parasambandið og einnig vildu þeir fá upplýsingar um verkjameðferð. Í 

samantektinni kom fram að umönnunaraðilar sögðust hafa þurft að sækjast eftir upplýsingum sjálfir 

aðallega með því að fara með sjúklingnum, þegar hann þurfti að sækjast eftir þjónustu 

heilbrigðisstarfsmanna og margir hverjir voru óánægðir með hvernig samskiptin fóru fram. Einnig kom 

fram að umönnunaraðilum þótti heilbrigðisstarfsfólk á stundum ekki bjóða þeim að taka þátt í 

samræðum um meðferð sjúklingsins, þeim var sýnd ónærgætni og talað niður til þeirra.  Þó að 

mörgum þessara spurninga geti verið erfitt að svara, er engu að síður gagnlegt fyrir hjúkrunarfræðinga 

að vita hvað umönnunaraðilum finnst mikilvægast að vita og bjóða þessar upplýsingar að fyrra bragði 

eða þegar leitast er eftir þeim. Ekki er síður mikilvægt að koma fram við umönnunaraðila af nærgætni 

og virðingu.  

Hjúkrunarfræðingar ættu að líta á sjúklinginn sem hluta af heild, en engu að síður virðist að þarfir 

barna þeirra og þeir erfiðleikar sem sem krabbameinsveikir foreldrar standa frammi fyrir séu ekki mikið 

rætt á sjúkrahúsum (Helseth og Ulfsæt, 2005; Turner o.fl., 2007).  Zaider o.fl., (2015) bentu á það í 

sinni rannsókn að yfirleitt fylgi börn ekki krabbameinsveikum foreldrum sínum í meðferðir vegna 

sjúkdómsins eða dvelji mikið hjá þeim á sjúkrahúsum og því séu börnin ekki mjög sýnileg fyrir 

hjúkrunarfræðinga. Því sé jafnvel líklegt að hjúkrunarfræðingar geri sér ekki grein fyrir hversu mikið 

það hefur að segja við val á meðferðum að sjúklingurinn sé auk þess foreldri. Samkvæmt Kennedy og 

Lloyd-Williams (2009) líta börn krabbameinsveikra foreldra á aðila með heilbrigðismenntun, svo sem 

lækna og hjúkrunarfræðinga sem aðila sem veiti góðar og gagnlegar upplýsingar. Þó lýstu sum börn 

því að þeim fyndist stundum að aldur þeirra væri ekki hafður til hliðsjónar þegar rætt væri við þau og 

voru það þá aðallega eldri börn sem sögðu að talað væri til þeirra líkt og þau væru smábörn.  Einnig 

fannst mörgum hverjum erfitt að fá heilbrigðisstarfsfólk til að gefa sér tíma til þess að ræða við sig. 
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Hjúkrunarfræðingar geta meðal annars í umönnun sinni á krabbameinsveikum foreldrum aðstoðað þá 

með hvernig þeir eigi að ræða sjúkdóminn og allt honum viðkomandi við börn sín.  Sumar fjölskyldur 

eiga erfitt með samskipti þegar kemur að málum sem þessum og þurfa hjálp heilbrigðisstarfsfólks til 

þess. Hjálpin gæti til dæmis verið fólgin í því að benda á bæklinga og gagnlegar vefsíður. 

Hjúkrunarfræðingar ættu reglulega að bjóða slíkar upplýsingar til þeirra fjölskyldna sem þeir sinna 

(Forrest o.fl., 2006). Krattenmacher o.fl., (2012) bentu á mikilvægi þess að hjúkrunarfræðingar séu 

vakandi yfir líðan barna þeirra krabbameinssjúklinga sem þeir sinna, til að koma auga á þau börn sem 

eru í áhættu á að þróa með sér hegðunar- og tilfinningavandamál. Einnig bentu höfundar á mikilvægi 

þess að fylgjast með andlegri líðan foreldranna sjálfra, sem og virkni fjölskyldunnar í daglegu lífi. Í 

áðurnefndri rannsókn Buchbinder o.fl., (2009) er jafnframt bent á að hjúkrunarfræðingar geti stuðlað 

að velferð fjölskyldunnar með því að gera henni kleift og benda á leiðir til að halda í eins mikinn 

stöðugleika og mögulegt er, því það reynist fjölskyldunum mjög mikilvægt.  

Eins og fram hefur komið þurfa hjúkrunarfræðingar einnig að hafa í huga hver áhrif þess að veikjast 

af krabbameini eru á feður og föðurhlutverkið með það í huga hvaða stuðning er hægt að veita. 

Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn geta notast við aðrar aðferðir en konur, til þess að takast á við 

veikindin og hjúkrunarfræðingar þurfa að taka tillit til þess og bjóða þeim viðeigandi stuðning með 

þennan mun í huga (O´Neill o.fl., 2013).  

Sjúklingar sem eiga börn ræða sjaldan um þarfir barna sinna og foreldrahlutverkið við 

heilbrigðisstarfsfólk. Fjallað hefur verið um það mikla álag sem er á hjúkrunarfræðingum og hversu 

lítinn tíma þeir hafa til að sinna sjúklingum. Það getur haft þau áhrif að önnur viðfangefni en þau allra 

brýnustu og þar með talið foreldrahlutverkið og aðlögun fjölskyldunnar að sjúkdómnum lendi neðarlega 

í forgangsröð hjúkrunarfræðinga. Þrátt fyrir þetta reyna margir hjúkrunarfræðingar að gefa þessum 

málefnum gaum. Reyndir hjúkrunarfræðingar vita að mikilvægt er að mynda góð tengsl við sjúklinga 

og hluti af því er að reyna að sjá manneskjuna á bak við sjúkdóminn. Þá segjast margir 

hjúkrunarfræðingar að þeir eigi það til að forðast að ræða við sjúklinga um börnin þeirra, einfaldlega 

vegna þess að þau treysta sér ekki til þess og finnst það of sorglegt (Rauch og Muriel, 2004). Turner 

o.fl., (2008) fjalla einnig um tímaskort hjúkrunarfræðinga og benda á að þeir geti fundið fyrir togstreitu 

á milli þess að sinna verkum, sem verða að klárast á ákveðnum tímum og verkum sem virðast ekki 

eins mikilvæg, eins og til dæmis að vera tilfinningalega til staðar. Umönnun sjúklinga með langt gengið 

krabbamein getur jafnframt verið erfið og streituvaldandi fyrir hjúkrunarfræðinga. Ef batahorfur eru 

slæmar og sjúklingurinn er með ung börn á framfæri, geta jafnvel mjög reyndir hjúkrunarfræðingar átt 

erftt og upplifað sig hjálparlausa. Þá er bent á að fáir foreldrar fái upplýsingar eða stuðning um leiðir til 

að hjálpa börnum sínum að aðlagast fréttum um slæmar batahorfur og að það leiði til streitu. Auk þess 

hefur komið fram að foreldrar eigi sjálfir erfitt með að ræða sjúkdóminn og framtíðina og kjósi frekar að 

ýta umræðum um slík mál til hliðar. Að annast sjúklinga sem eru á svipuðum aldri og 

hjúkrunarfræðingur sjálfur getur verið erfitt andlega, þar sem hjúkrunarfræðingur getur samsamað sig 

með mörgu í lífi sjúklingsins. Einnig getur verið erfitt að veita andlegan stuðning fyrir sjúkling og 

fjölskyldu hans þegar sjúklingurinn er reiður, þunglyndur eða dregur sig í hlé.  Góð samskipti 

hjúkrunarfræðings við sjúklinga og fjölskyldur þeirra eru hornsteinn góðrar hjúkrunar. 

Hjúkrunarfræðingar ættu að fá þjálfun í að hlusta, spyrja opinna spurninga og sýna samhug.   
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður þessarar úttektar á áhrifum krabbameins á foreldri 

sem veikt er, á umönnunaraðila sem og á börn sem fjölskyldunni tilheyra. Jafnframt verður skoðað 

hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga er þegar kemur að umönnun þessa hóps. 

Í inngangi þessarar úttektar voru settar fram tvær rannsóknarspurningar sem leitast verður við að 

svara hér á eftir.  

4.1 Hvaða áhrif hefur það á fjölskylduna þegar annað foreldrið greinist 
með krabbamein? 

Þegar foreldri greinist með krabbamein hefur það víðtæk áhrif á alla fjölskylduna. Áhrifin geta verið 

mismunandi eftir því hvaða fjölskyldumeðlimur á í hlut og á hvaða stigi sjúkdómurinn er (Given o.fl., 

2012; Kim og Schulz, 2008). Hér á eftir verður fjallað um hvaða áhrif slíkar aðstæður hafa á 

fjölskyldumeðlimi. Byrjað verður á að ræða um áhrifin á foreldrið sem er veikt, síðan hvaða áhrif 

sjúkdómurinn hefur á foreldrið og makann sem fer í umönnunarhlutverkið og að lokum verður fjallað 

um hvaða áhrif hann hefur á börnin í fjölskyldunni.   

4.1.1 Áhrif á veika foreldrið 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að um það bil þriðjungur þeirra sem greinast með krabbamein þróa með 

sér sálfélagsleg vandamál og eru konur helmingi líklegri en karlar til að eiga við slík vandamál að 

stríða. Karlar jafnt sem konur geta fundið fyrir einkennum þunglyndis og kvíða við slíkar aðstæður 

(Ernst o.fl., 2013). Foreldrar sem glíma við sjúkdóminn þurfa að takast á við erfiðar tilfinningar, 

sektarkennd og ótta við framtíðina og að vera mögulega ekki til staðar fyrir börn sín og maka 

(Elmberger o.fl., 2005; Helseth og Ulfsæt, 2005; Semple og McCance, 2010b; Weaver o.fl., 2010). 

Þráin að vilja vera til staðar fyrir fjölskylduna varð í sumum tilfellum til þess að foreldrar völdu erfiðar, 

lífslengjandi meðferðir fram yfir meðferðir sem lina sjúkdómseinkenni (Rauch og Muriel, 2004; Zaider 

o.fl., 2015). Foreldrar vilja af öllum mætti reyna að veita börnum sínum eðlilegt fjölskyldulíf og uppfylla 

grunnþarfir þeirra, þrátt fyrir orkuleysi og aðrar áskoranir sem sjúkdómurinn hefur í för með sér 

(Helseth og Ulfsæt, 2005; Semple og McCance, 2010a). Að vera með ung börn á framfæri eykur álag 

á veika foreldrið til muna, sem upplifir yfirþyrmandi hugsanir og tilfinningar um börn sín (Semple og 

McCance, 2010b). Neikvæðra áhrifa sjúkdómsins gætir enn frekar hjá foreldrum með ung börn 

samanborið við foreldra með uppkomin börn eða sjúklinga sem eru barnlausir (Weaver, o.fl., 2010). 

Feður sem veikjast geta upplifað áhrif sjúkdómsins á annan hátt en mæður og eiga það til að fela 

tilfinningar sínar, sem og að upplifa að sjúkdómurinn skerði karlmennskuna (O´Neill o.fl., 2013). Í 

rannsókn Schmitt o.fl., (2008) kom fram að 25% veikra feðra fundu fyrir þunglyndi og allt að 35% 

veikra mæðra. Þessi einkenni ásamt versnandi líkamlegri heilsu foreldris höfðu slæm áhrif á samskipti 

innan fjölskyldunnar. Í fræðilegri samantekt Visser o.fl., (2004) kom einnig fram að foreldrum, sem 

voru veikir fannst erfitt að upplýsa börn sín um sjúkdóminn og fannst þá skorta þekkingu til þess. 

Samkvæmt Semple og McCance (2010a) upplifa foreldrar með krabbamein ekki eingöngu neikvæð 

áhrif vegna sjúkdómsins í kjölfar sjúkdómsgreiningar. Forgangsröðun varð í sumum tilvikum önnur og 

foreldrar kunnu betur að meta tímann sem fjölskyldan átti saman. 
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4.1.2 Áhrif á umönnunaraðila 
Vandamál geta skapast þegar einn og sami aðilinn er í því hlutverki að sinna veikum ástvini sínum til 

viðbótar við önnur hlutverk sem hann hefur og getur það valdið togstreitu. Kröfurnar sem gerðar eru til 

umönnunaraðila geta verið óraunhæfar og þeim er jafnvel ætlað að sinna mjög sérhæfðum verkum 

(Otis-Green og Juarez, 2012; Park o.fl., 2010; Stenberg o.fl., 2010). Foreldrið sem ekki er veikt getur 

fundið fyrir auknu álagi þegar það þarf að taka á sig hlutverk hins foreldrisins, ásamt því að sinna 

öllum sínum hlutverkum (Weaver, o.fl., 2010). Rannsóknir sýna að líðan umönnunaraðila hefur bein 

áhrif á sjúklinginn sem hann annast (Dumont, o.fl., 2006; Hodges o.fl., 2005). Andleg vanlíðan er 

algengur fylgifiskur þess að annast ástvin með krabbamein, en um 40–60% umönnunaraðila finna fyrir 

mikilli andlegri vanlíðan, sem er líkleg til að aukast eftir því sem sjúklingi hrakar (Dumont o.fl., 2006). 

Makar eru einnig í meiri hættu á að greinast með þunglyndi (Ling o.fl., 2013). Umönnunaraðilar sem 

eru yngri en aðrir í sömu sporum eða eru að annast yngri sjúklinga eru líklegri til að finna fyrir vanlíðan 

en þeir sem eru eldri (Otis-Green og Juarez, 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að allt að helmingur 

umönnunaraðila á við langvarandi líkamleg veikindi að stríða. Meðal einkenna eru meðal annars 

svefnleysi, þreyta, lystarleysi og þyngdartap, en slæm líkamleg heilsa eykur líkur á þunglyndi 

umönnunaraðila (Ling o.fl., 2013; Schulz og Sheerwood, 2008; Song o.fl., 2011; Stenberg o.fl., 2010). 

Samskipti við sérfræðinga geta verið mjög krefjandi fyrir umönnunaraðila sem vilja fá sem mestar 

upplýsingar um sjúkdóminn og líðan sjúklings. Ef þeirri þörf er ekki mætt geta þeir fundið fyrir vonleysi 

(Given o.fl., 2012; Stenberg o.fl., 2010). Umönnunaraðilar sem annast maka sinn geta upplifað 

breytingar á kynferðislegu sambandi og sjúkdómurinn getur haft áhrif á líkamsmynd þess sem er 

veikur og eiga sumir erfitt með að líta maka sinn sömu augum og áður (Otis-Green og Juarez, 2012). 

Einnig hefur verið bent á að starf umönnunaraðilans geti átt sér jákvæðar hliðar, meðal annars eykst 

nánd í parasambandi og það eflir þroska og sjálfstraust (Kim o.fl., 2007; Otis-Green og Juarez, 2012; 

Stenberg o.fl., 2010). 

4.1.3 Áhrif á börn 
Börn krabbameinsveikra foreldra eiga á hættu að þróa með sér sálfélagsleg vandamál (Krattenmacher 

o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt fram á að líðan og viðbrögð barna við veikindum eru mismunandi 

eftir aldri þeirra (Turner o.fl., 2008; Visser o.fl., 2004). Börn hafa mismunandi skilning á veikindum 

foreldris eftir aldri, yngri börn gætu jafnvel haldið að veikindi foreldris væri þeim að kenna (Su og 

Ryan-Wenger, 2007). Einnig hefur verið bent á að sálfélagsleg áhrif veikinda foreldris eru ívið meiri á 

unglinga en á yngri börn (Visser, o.fl., 2004). Stúlkur finna frekar fyrir streitueinkennum og þunglyndi 

en drengir, en 30% stúlkna sýndu aukin streituviðbrögð borið saman við 20% drengja (Huizinga o.fl., 

2011a; Su og Ryan-Wenger, 2007). Meðal einkenna sem unglingsstúlkur finna fyrir eru til dæmis 

magaverkir, höfuðverkir, svefnerfiðleikar og lystarleysi (Visser o.fl., 2004). Afleiðingar streitu hjá 

börnum eru m.a hegðunar- og tilfinningavandamál sem geta lýst sér í ótta, kvíða, óvissu og reiði 

(Aamotsmo og Bugge, 2014). Börn hafa mikla þörf fyrir að fá upplýsingar um sjúkdóminn, ekki síst 

stuttu eftir greiningu (Forrest o.fl., 2006; Kennedy og Lloyd-Williams, 2009; Semple og McCance, 

2010a; Visser o.fl., 2004). Fyrir börn skiptir mestu máli að fá heiðarlegar upplýsingar, sem hæfa aldri 
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þeirra og skilningi. Á hvaða hátt upplýsingar eru á borð bornar skiptir meira máli en hvað sagt er 

(Turner o.fl., 2008).   

4.2. Hvert er hlutverk hjúkrunarfræðinga í umönnun fjölskyldunnar? 
Hjúkrunarfræðingar gegna mikilvægu hlutverki við umönnun fjölskyldu, sem glímir við krabbamein og 

mikilvægt er að þeir geri sér grein fyrir áhrifum sjúkdómsins á alla fjölskylduna, ekki síst á ung börn 

(Huizinga o.fl., 2011b; Krattenmacher o.fl., 2012). Því þurfa þeir að líta á alla fjölskylduna sem 

skjólstæðing sinn og horfa á sjúkling og umönnunaraðila sem eina heild (Bugge o.fl., 2009; Given o.fl., 

2004; Wright og Leahey, 2013). Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til að veita þá fræðslu og þann 

stuðning sem til þarf. Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að vera meðvitaðir um sálfélagsleg áhrif 

sjúkdómsins og skima reglulega fyrir einkennum um þau (Nanna Friðriksdóttir o.fl., 2011). Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er að veita umönnunaraðilum tækifæri til að taka þátt í samræðum um veikindin og 

þeir þurfa að sýna þeim virðingu og nærgætni (McCarthy, 2011). Hjúkrunarfræðingar þurfa ávallt að 

hafa í huga að sjúklingar þeirra geta verið foreldri, því börn eru ekki alltaf sýnileg eða fylgja foreldrum 

sínum á sjúkrahús (Zaider o.fl., 2015). Börnum þykir jafnframt gagnlegt að leita upplýsinga hjá 

hjúkrunarfræðingum um sjúkdóm foreldris en hjúkrunarfræðingar þurfa að gefa sér tíma til að ræða við 

þau. Þó að foreldrar gegni lykilhlutverki í að fræða börn sín eru hjúkrunarfræðingar þeir aðilar sem 

geta veitt foreldrum leiðbeiningar og dýrmæta leiðsögn um á hvaða hátt best sé að gera það. Meðal 

annars geta þeir bent á gagnlega bæklinga og heimasíður (Kennedy og Lloyd-Williams, 2009; Forrest 

o.fl., 2006). Hjúkrunarfræðingar þurfa að hafa fræðilega þekkingu á því hverjar þarfir barna eru og hafa 

í huga að þær eru breytilegar eftir aldri og þroska þeirra (Stern og Sekeres, 2004). Hjúkrunarfræðingar 

þurfa einnig að vera vakandi yfir líðan barna í því skyni að þekkja einkennin og koma í veg fyrir að þau 

þrói með sér hegðunar– eða tilfinningavandamál (Krattenmacher o.fl., 2012). Tímaskortur er vandamál 

í starfi hjúkrunarfræðinga. Finna þeir fyrir togstreitu þegar val stendur á milli þess að sinna verkum, 

sem teljast nauðsynleg og þess að sinna andlegum þörfum sjúklinga. Hjúkrunarfræðingar þurfa að 

vera vakandi fyrir þessum þörfum og forgangsraða verkum sínum svo þær verði ekki útundan (Rauch 

og Muriel, 2004; Turner o.fl., 2008). Hjúkrunarfræðingar þurfa einnig að hafa þekkingu á sérstöðu 

karlmanna þegar kemur að því að takast á við veikindi og föðurhlutverkið og taka tillit til þeirra þarfa 

(O´Neill o.fl., 2013). Að ræða viðkvæm málefni getur reynt mikið á jafnvel hina reyndustu 

hjúkrunarfræðinga. Þrátt fyrir það ættu þeir ekki að forðast að ræða slíka hluti heldur stuðla að því að 

samskipti innan fjölskyldunnar séu opinská, hlusta á fjölskyldumeðlimi, veita þeim stuðning og vera til 

staðar (Rauch og Muriel, 2004; Turner o.fl., 2008).  
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5 Umræður 
Niðurstöður rannsókna sýna að þegar foreldri greinist með krabbamein hefur það áhrif á alla 

fjölskylduna. Krabbamein er lífshættulegur sjúkdómur og því er viðbúið að greining sjúkdómsins sé 

mikið áfall fyrir alla aðila. Krabbameinsmeðferð er oftar en ekki langt og erfitt ferli og felur greiningin 

einnig í sér mikla óvissu um framtíðina. Sýnt hefur verið fram á sérstöðu krabbameins að því leytinu til 

að einkenni, líðan og þarfir geta sveiflast til eftir framgangi sjúkdómsins, sem ekki er alltaf línulegur.  

Sjúklingur með krabbamein stendur sjaldnast einn, sérstaklega ekki ef hann er á þeim aldri að 

líklegt er að hann eigi maka og börn. Adler og Page (2008) bentu á að greiningin hafi áhrif á daglegt líf 

og lífsgæði allra í fjölskyldunni. Í þessari ritgerð voru rannsóknir og fræðigreinar skoðaðar með það í 

huga að varpa ljósi á hver helstu áhrif sjúkdómsins eru á fjölskylduna í heild sinni, ásamt því að kanna 

hvert hlutverk hjúkrunarfræðinga er í umönnunarferlinu. Í ljós kom að áhrifin eru margvísleg og 

mismunandi eftir því hvaða fjölskyldumeðlimur á í hlut. Áhugavert var að fræðast um hversu nátengd 

líðan umönnunaraðila og sjúklings eru og að andleg líðan umönnunaraðila versnar eftir því sem 

sjúklingnum hrakar og einkenni sjúkdómsins aukast. Jafnframt er fróðlegt að sjá að rannsóknir sýna 

að líðan umönnunaraðila hefur bein áhrif á líðan þess sjúklings sem hann annast (Dumont o.fl., 2006; 

Hodges o.fl., 2005). Þetta rennir stoðum undir þær ábendingar Wright og Leahey (2013) og Bugge 

o.fl., (2009) að fjölskyldan í heild sé skjólstæðingur hjúkrunarfræðinga og þeir megi ekki gleyma að 

sinna þörfum og líðan umönnunaraðila og barna. Fræðimenn hafa fjallað sérstaklega um áhrif 

sjúkdómsins á umönnunaraðila og ekki síst vegna nýlegra áherslna, sem miða að því að stytta 

sjúkrahúsdvöl og fela sjúklingum sjálfum og fjölskyldum þeirra aukna ábyrgð á sjúkdómnum. Þykir 

þeim þetta varhugaverð þróun því í ljós hefur komið að slíkt hefur margvísleg áhrif á lífsgæði 

fjölskyldunnar (Collins og Swartz, 2011; Hudson og Payne, 2008; Stenberg o.fl., 2010). Hlutverk 

hjúkrunarfræðinga er jafnframt að sinna sjúklingnum og veita um leið umönnunaraðilum heiðarlegar 

upplýsingar, til þess að stuðla að velferð beggja aðila (Nanna Friðriksdóttir o.fl., 2011). 

Umönnunaraðilar geta  upplifað mikla togstreitu þegar kemur að því að samræma þau mörgu 

hlutverk, sem þeir þurfa að sinna og í ritgerðinni kemur fram að vandamál geta skapast þegar þessi 

hlutverk verða of mörg og yfirþyrmandi (Otis-Green og Juarez, 2012). Eftir því sem ástandi sjúklings 

fer hrakandi, því meiri vanlíðan geta umönnunaraðilar fundið fyrir og getur þetta komið niður á getu 

þeirra til að sinna sínum hlutverkum, ekki síst foreldrahlutverkinu. Það er mjög mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar geri sér grein fyrir þeirri togstreitu sem umönnunaraðilar finna fyrir svo hægt sé að 

veita þeim stuðning sem nýtist þeim á sem bestan hátt og gagnist allri fjölskyldunni. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að allt að 50% umönnunaraðila glíma sjálfir við líkamlega sjúkdóma, sem auka líkur 

á þunglyndi (Ling o.fl., 2013; Schulz og Sheerwood, 2008; Song o.fl., 2011; Stenberg o.fl., 2010). 

Þessar niðurstöður eru tilefni fyrir nánari eftirgrennslan í því skyni að skoða hvað veldur þessu háa 

hlutfalli og hvort hjúkrunarfræðingar geti stuðlað að því að minnka líkur á þessum áhrifum á 

umönnunaraðila.  

Gazendam-Donofrio o.fl., (2009) og Weaver o.fl., (2010) bentu á að sjúklingar sem greinast með 

krabbamein upplifa ýmis vandamál tengd því að glíma við sjúkdóminn. Vandamálum sjúklingsins 

fjölgar þegar við bætist að vera í makahlutverkinu, sem og að vera foreldri. Í rannsókn á 
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krabbameinsveikum foreldrum kom fram að stór hluti þeirra er talinn þjást af þunglyndi og streitu, eða 

allt að 25-35% þeirra (Schmitt o.fl., 2008). Tilfinningar sem þeir upplifa eru meðal annars sektarkennd, 

kvíði fyrir framtíðinni og að finnast þeir vera að bregðast börnum sínum (Elmberger o.fl., 2005; Helseth 

og Ulfsæt, 2005; Semple og McCance, 2010b; Weaver o.fl., 2010). Það hlýtur að fylgja því mikið álag 

að kljást við þessar tilfinningar í ofanálag við að glíma við veikindin og líkamleg áhrif af þeirra völdum. 

Hjúkrunarfræðingar sem vinna í nánu samstarfi við sjúklinga, jafnvel í langan tíma, ættu að gera sér 

far um að kynnast fjölskyldunni til þess að geta sem best metið þarfir hennar. Gagnlegt er fyrir 

hjúkrunarfræðinga að búa til fjölskyldutré með sjúklingnum til að kynna sér fjölskyldu hans, 

hjúskaparstöðu og fjölda og aldur barna. Á þann hátt geta þeir jafnframt spurt um tengsl á milli 

fjölskyldumeðlima þar sem þau eru oft á tíðum flókin í nútímasamfélagi. Það er mikilvægt fyrir 

hjúkrunarfræðinga að hafa alla fjölskylduna inni í myndinni, því rannsóknir hafa m.a sýnt fram á 

mismunandi áhrif sjúkdómsins á feður og mæður, á börn á mismunandi aldri og ekki hvað síst á 

unglingsstúlkur. Unglingsstúlkur eru í meiri hættu en unglingsdrengir að finna fyrir streitu- og 

þunglyndiseinkennum, eins og fram hefur komið (Huizinga o.fl., 2011a; Su og Ryan-Wenger, 2007; 

Visser o.fl., 2004). Bent hefur verið á að ráðlagt er að vera vakandi yfir líðan barna og gefa þeim 

tækifæri til að ræða áhyggjur sínar. Fyrir börn eru breytingar á sjúkdómsástandi foreldris oft erfiðar, 

það er þegar foreldri greinist aftur eða þegar framgangur sjúkdómsins eykst og þar með 

sjúkdómseinkennin. Unglingar eru jafnframt flestir orðnir nægilega þroskaðir til að skilja hvað það þýðir 

að fá krabbamein og hvaða óvissu það getur haft í för með sér og því þarf að gæta að líðan þeirra 

(Huizinga o.fl., 2011b; Stern og Sekeres, 2004). Fram hefur komið að börn vilja fá upplýsingar um 

sjúkdóm foreldris og leita þau jafnt til foreldra sinna sem og hjúkrunarfræðinga. Foreldrum finnst þá oft 

skorta þekkingu til að ræða við börn sín (Forrest o.fl., 2006; Kennedy og Lloyd-Williams, 2009; Semple 

og McCance, 2010a; Visser o.fl., 2004). Mikilvægt er fyrir börn að fá upplýsingar um sjúkdóm foreldra 

sinna og að tekið sé mið af aldri þeirra þegar það er gert. Sé það ekki gert getur það leitt til 

misskilnings og að börnum finnist þau höfð útundan. Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um að koma 

upplýsingum til skila á vandaðan hátt  en það hefur bein áhrif á getu barna til að takast á við þær 

breytingar á fjölskyldulífi sem fylgja (Kennedy og Lloyd-Williams, 2009; Stern og Sekeres, 2004; 

Turner o.fl., 2008). 

Hjúkrunarfræðingar eru í lykilaðstöðu til að veita foreldrum þann stuðning og þá fræðslu sem þeir 

þurfa á að halda. Jafnframt ættu hjúkrunarfræðingar að taka vel á móti börnum sem leita til þeirra með 

spurningar og ræða við þau af virðingu. Niðurstöður rannsóknar Turner o.fl., (2008) sýndu fram á að 

börn langt genginna krabbameinssjúklinga leita sjaldan eftir stuðningi frá heilbrigðisstarfsfólki eða 

öðrum aðilum innan skóla síns, sem leiðir til aukins kvíða og þunglyndiseinkenna þeirra. Því er 

mikilvægt fyrir þá aðila sem koma að umönnun þessara barna, svo sem skólahjúkrunarfræðinga, 

kennara og leikskólakennara að vera meðvitaðir um þegar foreldri er veikt og veita börnum þeirra 

viðeigandi stuðning. 

Áður hefur verið bent á að viðbrögð feðra sem veikjast geti verið ólík viðbrögðum mæðra (O´Neill 

o.fl., 2013). Hjúkrunarfræðingar ættu að vera meðvitaðir um þessa sérstöðu og hugsanlega er 

gagnlegt að bjóða þeim að fyrra bragði að ræða tilfinningar sínar og hugsanir og hvetja þá jafnframt til 

að tjá sig um veikindin og áhrif þeirra.  
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5.1 Styrkleikar og takmarkanir 
Styrkleikar þessa verkefnis eru m.a þeir að mikið hefur verið fjallað um umönnunaraðila og líðan þeirra 

þegar maki þeirra greinist með krabbamein. Umönnunaraðilar eru í þeirri aðstöðu að geta veitt 

upplýsingar jafnvel þó að nokkur tími sé liðinn frá veikindum eða eftir andlát ástvinar. Þar af leiðandi 

eru niðurstöður þessa verkefnis framlag til þekkingar á þeim áhrifum sem sjúkdómurinn hefur á 

umönnunaraðila og geta nýst í starfi hjúkrunarfræðinga. 

Helstu takmarkanir þessa verkefnis komu fram við heimildaleitina, en í sumum tilvikum voru fáir 

einstaklingar í úrtaki rannsókna. Í nokkrum rannsóknum voru fleiri þátttakendur í byrjun 

rannsóknarvinnu en fækkaði þegar leið á rannsóknina, annaðhvort vegna breytinga á 

sjúkdómsástandi, aðstæðum eða jafnvel vegna andláts þess foreldris sem var veikt. Rannsakendur 

minntust einnig í fræðigreinum sínum á að oft væri erfitt að fá þátttakendur í rannsóknir sem þessar 

þar sem verið var að kanna áhrif krabbameins foreldris á fjölskylduna. Helstu skýringar þeirra voru 

meðal annars að veika foreldrið var of veikt og treysti sér ekki til að taka þátt eða að meðferð var lokið 

og fjölskyldunni fannst erfitt að rifja sjúkdómsferlið upp að nýju. Þá fundust fáar rannsóknir sem 

fjölluðu sérstaklega um áhrif krabbameins foreldris á börn á leikskólaaldri, en flestar rannsóknir 

miðuðust við börn eldri en 6 ára. Jafnframt gekk erfiðlega að finna heimildir sem beindust eingöngu að 

ákveðnu aldursbili eða einkennum. Fáar rannsóknir fundust, sem fjölluðu eingöngu um upplifanir feðra 

af því að greinast með krabbamein, en eins og fram hefur komið eru tilfinningaviðbrögð þeirra oft ólík 

viðbrögðum mæðra. 

5.2 Gildi fyrir hjúkrun 
Í þessari ritgerð varpa höfundar ljósi á margþætt áhrif og vandamál fjölskyldu sem glímir við 

krabbamein. Mikilvægt er fyrir hjúkrunarfræðinga að vera meðvitaðir um þessi áhrif og þau vandamál 

sem upp kunna að koma í fjölskyldunni til að hægt sé að mæta þörfum hennar og leysa viðkomandi 

vandamál á markvissan hátt. Í því sambandi er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga að meta þarfir 

fjölskyldunnar strax í upphafi sjúkdómsferils og hafa í huga að þær breytast eftir því sem 

sjúkdómsáhrif breytast eða aukast. Bent hefur verið á að þarfir sjúklinga, umönnunaraðila og barna 

þeirra séu margvíslegar og mismunandi. Ekki nægir að sinna einungis klínískum eða líkamlegum 

þörfum sjúklinga heldur þarf til heildræna hjúkrun, þar sem tekið er tillit til andlegra þarfa sem og þarfa 

annarra fjölskyldumeðlima. Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að sé þörfum fjölskyldunnar ekki 

mætt getur það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér sem geta varað í langan tíma. 

Hjúkrunarfræðingar búa oftar en ekki við vinnuskilyrði þar sem tími er af skornum skammti og 

áhersla er lögð á að hafa legutíma sjúklinga sem stystan. Af því leiðir að hjúkrunarfræðingum getur 

fundist þeir vera í þeirri aðstöðu að hafa ekki tækifæri til að kynnast allri fjölskyldunni eða sinna 

andlegum þörfum sjúklinga sinna. Eins og áður hefur komið fram er gerð fjölskyldutrés gagnleg leið 

fyrir hjúkrunarfræðinga til að öðlast yfirsýn yfir alla fjölskylduna og um leið mynda meðferðarsamband 

við hana. Með fjölskyldutré er jafnframt hægt að átta sig á hver tengsl hvers og eins fjölskyldumeðlims 

eru, en fjölskyldumynstur geta verið flókin. Hjúkrunarfræðingum sem sinna sjúklingum með 

krabbamein þarf að vera gefinn kostur á að hafa tíma til að kynnast allri fjölskyldunni. Þeir hafa í sínum 

fórum þá fræðilegu þekkingu á áhrifum krabbameins sem þörf er á til þess að geta sem best sinnt 
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öllum þörfum hennar og eins og áður hefur komið fram er fjölskyldan í heild skjólstæðingur 

hjúkrunarfræðinga.   

5.3 Samantekt 
Helstu niðurstöður þessar samantektar eru í stuttu máli þær að krabbamein hefur mismunandi áhrif á 

hvern og einn fjölskyldumeðlim þegar foreldri greinist með sjúkdóminn. Hlutverk innan fjölskyldunnar 

breytast og mikið getur mætt á einum aðila, sem tekur á sig aukna ábyrgð á meðan á veikindunum 

stendur. Veika foreldrið upplifir einnig álag og erfiðar tilfinningar tengdar því að vera komið í hlutverk 

sjúklings en vera jafnframt maki og foreldri. Ekki er hjá því komist að veikindi foreldris hafi áhrif á börn 

á heimilinu, en foreldrar reyna flestir að hafa heimilislífið sem eðlilegast. Mikilvægt er að upplýsa börn 

um sjúkdóminn og taka tillit til þarfa þeirra til þess að koma í veg fyrir að þau finni fyrir vanlíðan af 

völdum veikindanna, sem hætta er á að gerist. Í ljós hefur komið að hjúkrunarfræðingar gegna 

mikilvægu hlutverki í umönnun fjölskyldunnar þegar foreldri greinist með krabbamein og þeir verða að 

hafa fræðilega þekkingu á þörfum hennar til að geta stutt við hana eftir bestu getu. 
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6 Ályktanir  
Fjölskylda upplifir margvíslegar tilfinningar þegar foreldri greinist með krabbamein, sem hafa áhrif á 

líðan hennar og þarfir. Áhrifin eru mismunandi eftir því hver í fjölskyldunni á í hlut. Mikilvægt er fyrir 

hjúkrunarfræðinga sem og aðra heilbrigðisstarfsmenn að gera sér grein fyrir þessum áhrifum og 

mismunandi þörfum fjölskyldunnar til að hægt sé að styðja við hana og hjálpa henni að vinna úr þeim 

vandamálum sem upp kunna að koma. Sérstaklega ætti að huga að þörfum barna því til mikils er að 

vinna við að draga úr þeim neikvæðu áhrifum sem þau kunna að verða fyrir þegar foreldri veikist. Börn 

eiga allt lífið framundan og því er mikilvægt að huga að vellíðan þeirra. Hjúkrunarfræðingar ættu að 

gera sér far um að kynnast allri fjölskyldunni og geta til dæmis notast við fjölskyldutré. Slík aðferð er 

gagnleg til að kortleggja fjölskylduna, en nú til dags eru fjölskyldur af öllum stærðum og gerðum og 

meðlimir hennar ekki endilega tengdir blóðböndum. 

Í framtíðinni mætti rannsaka betur hvaða áhrif krabbamein foreldris hefur á börn á leikskólaaldri 

sem og á feður sem veikjast. Áhugavert væri að sjá hvað slíkar rannsóknir myndu leiða í ljós. Það er 

þörf fyrir fleiri íslenskar rannsóknir til að hægt sé að átta sig betur á hvaða stuðning þessi hópur fær í 

dag hér á landi og hvað þarf að gera betur til að koma til móts við þarfir sjúklings og fjölskyldu hans og 

skoða í leiðinni hvort hjúkrunarfræðingar geti sinnt þörfum þeirra betur og þá á hvaða hátt. Jafnframt 

væri áhugavert að sjá niðurstöður langtímarannsókna sem hefðu það að markmiði að kanna hver áhrif 

krabbameins foreldris eru á börn þegar til langs tíma er litið.  
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