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Árið 2009 setti Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 

krabbamein og aðstandendur, á laggirnar formlegt stuðningsnet fyrir unga 

krabbameinsgreinda og aðstandendur. Þar fer sálfræðingur með það hlutverk að 

halda utan um jafningjastuðning, taka á móti stuðningsbeiðnum, þjálfa 

stuðningsfulltrúa og veita þeim handleiðslu. Rannsókn þessi athugaði hvernig 

stuðningsþegar upplifa jafningjastuðninginn, hvort þeir væru ánægðir með 

þjónustuna og hvað skipti máli í viðmóti stuðningsfulltrúa þegar ávinningur af 

jafningjastuðningi var skoðaður. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 27 talsins og 

höfðu allir nýtt sér jafningjastuðning hjá Stuðningsneti Krafts á tímabilinu 2009 – 

2014. Þættir eins og hlustun og skilningur, hluttekning og samhygð, að deila af 

reynslu sinni á viðeigandi hátt og hvernig stuðningsþegi gat samsamað sig með 

stuðningsfulltrúa, voru skoðaðir. Niðurstöður sýndu að hlustun og skilningur 

stuðningsfulltrúa skýrði um 40% af ávinningi jafningjastuðnings en samsömun 

skýrði minnst, eða um 12% af heildardreifni ávinnings. Niðurstöður sýndu að 

stuðningsþegar töldu sig hafa ávinning af stuðningnum, meirihluti stuðningsþega var 

ánægður með þjónustuna og taldi hann hafa aukið aðlögun að breyttum aðstæðum 

eftir greininguna. Þá kom í ljós að eftirfylgd með jafningjastuðningnum var mjög 

ábótavant. 
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Á ári hverju greinast að meðaltali 1470 einstaklingar á Íslandi með krabbamein, 760 karlar og 

710 konur og þar af 70 að meðaltali sem eru á aldrinum 18 – 40 ára (Krabbameinsskrá 

Íslands, e.d). Eins og gefur að skilja er það mikið áfall að greinast með lífsógnandi sjúkdóm 

eins og krabbamein, ekki síst fyrir ungt fólk í blóma lífsins. Þá er andlegt álag, líkamleg 

vanlíðan og félagslegir örðugleikar óhjákvæmilegur fylgifiskur veikindanna (Mullen, Smith 

og Hill, 1994). Við þær aðstæður finnur fólk fyrir því hvað skiptir miklu máli að eiga góða að. 

Einnig hefur það reynst mörgum vel, bæði sjúklingum og aðstandendum, að eiga samskipti 

við jafningja, einstakling sem hefur gengið í gegnum svipaða reynslu (Taylor, 2010). 

Jafningjastuðningur felst í því að deila sameiginlegri reynslu þar sem krabbameinssjúklingur 

eða aðstandandi ræðir við jafningja sem glímt hefur við sömu veikindi eða erfiðleika (Gray, 

Fitch, Davis og Phillips, 1997). Það felst í því að deila tilfinningum, veita upplýsingar og sýna 

gagnkvæma virðingu þar sem bakgrunnurinn er sameiginlegur skilningur og sameiginleg 

reynsla sem skapast hefur vegna sjúkdómsins (Dennis, 2003).    

Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og 

aðstandendur, hefur haldið úti formlegu stuðningsneti fyrir krabbameinsgreinda og 

aðstandendur frá árinu 2009 undir handleiðslu sálfræðings (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011).  

 
Þegar ég hafði samband við Stuðningsnet Krafts kom til mín ung kona í heimsókn sem hafði gengið í 

gegnum meðferð við sams konar krabbameini og ég er með og það var eitthvað svona “hallelúja 

moment” fyrir mig. Mér fannst ég geta skriðið út úr hellinum og séð ljósið í gangnamunanum og ég 

gæti mögulega gert þetta, ég gæti mögulega komist í gegnum þetta (KRAFTUR.org, 28.sept. 2011). 

 

Hér lýsir ung kona upplifun sinni af því að hafa hitt stuðningsfulltrúa frá Stuðningsneti Krafts 

eftir að hún greindist með eitlakrabbamein 32 ára að aldri.  

Þeim sem þiggja jafningjastuðning finnst ómetanlegt að bera sig saman við aðra 

manneskju sem hefur sigrast á sjúkdómnum. Þannig kemur oft í ljós að báðir aðilar hafa 

upplifað svipaðar tilfinningar, jafnvel brugðist við á sama hátt og staðið frammi fyrir 

svipuðum aðstæðum og spurningum (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að jafningjastuðningur hefur mörg jákvæð áhrif. Þar má nefna að  

jafningjastuðningur minnkar þunglyndi, flýtir fyrir aðlögun að krabbameinsferlinu, eykur trú 

einstaklingsins á eigin getu að hann geti tekist á við sjúkdóminn og að auki virðist 

stuðningurinn geta lengt þann tíma sem sjúklingurinn á eftir ólifaðan (Ussher, Kirsten, Butow 
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og Sandoval, 2006; Weber o.fl., 2004; Weber o.fl., 2007). Því má segja að 

jafningjastuðningur sé mjög mikilvægt úrræði í félagslegum stuðningi. Áður en lengra er 

haldið verður fjallað um félagslegan stuðning og hvernig hann er skilgreindur.  

 

Félagslegur stuðningur 

Félagslegur stuðningur er mikilvægasta sálfélagslega úrræðið þegar glímt er við alvarleg 

veikindi eins og krabbamein (Taylor, 2012). Hann má skilgreina sem upplýsingar frá öðrum 

um að maður sé elskaður og virtur og hluti af samskiptaneti sem byggist á gagnkvæmum 

skuldbindingum. Fjölskylda og vinir skipta þar mestu máli en einnig geta ýmsar stofnanir 

samfélagsins, eins og kirkjan og stuðningsfélög, skipt máli (Rietschlin,1998). Í gegnum tíðina 

hefur það sýnt sig að fólk sem nýtur mikils félagslegs stuðnings finnur minna fyrir álagi þegar 

það verður fyrir áföllum í lífinu og tekst því á við streituvaldandi aðstæður með betri árangri 

(Taylor, 2010; Cohen og Wills, 1985)  

Félagslegur stuðningur getur verið með ýmsu móti. Almennt er honum skipt í fjóra 

flokka, upplýsingastuðning (informational support), tilfinningalegan stuðning (emotional 

support), áþreifanlegan stuðning (tangible support) og ósýnilegan stuðning (invisble support) 

(Taylor, 2012).  

Upplýsingastuðningur (informational support) felur í sér að gefa einstaklingi undir 

álagi upplýsingar sem geta nýst honum til að takast á við erfiðleikana sem framundan eru 

(Taylor, 2012). Sýnt hefur verið fram á að skortur á upplýsingum er helsta orsök kvíða hjá 

einstaklingum með krabbamein. Ef þeir fá fullnægjandi upplýsingar um það sem er 

framundan finna þeir fyrir auknu öryggi og minni hætta verður á alvarlegum andlegum 

vandamálum (Stark og House, 2000).  

Tilfinningalegur stuðningur (emotional support) er sá stuðningur sem fjölskylda og 

nánir vinir veita með því að sýna umhyggju, hluttekningu, ást og traust. Hann er talinn 

mikilvægasta tegund félagslegs stuðnings og flestir vísa í tilfinningalegan stuðning þegar þeir 

eru beðnir  um að gera grein fyrir stuðningi (Taylor, 2012). Tilfinningalegur stuðningur 

skiptir miklu máli þegar fólk er að ganga í gegnum streituvaldandi tímabil og í yfirlitsgrein 

Abrams og félaga, um ungt fólk með krabbamein, kemur fram að miklu máli skiptir að hafa 

stuðning vinar sem þekkti viðkomandi áður en veikindin hófust og hann sé til staðar meðan á 

krabbameinsmeðferðinni stendur. Í greininni kemur fram að ungt fólk sagði að þessi 
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tilfinningalegi stuðningur væri ómetanlegur við að hjálpa þeim að takast á við sjúkdóminn. 

Því er mikilvægt að ungir einstaklingar, sem eru í krabbameinsmeðferð, einangrist ekki og 

haldi sambandi við vini meðan á meðferð stendur. Góður félagsskapur tengist auknum 

lífsgæðum og skapar þannig möguleika á að takast á við álagið sem fylgir því að greinast með 

krabbamein (Abrams, Hazen og Penson, 2007). 

Þriðja tegundin af félagslegum stuðningi er áþreifanlegur stuðningur (tangible 

support) sem getur meðal annars falist í fjárhagslegum stuðningi eða gjöfum, eins og að fara 

með mat upp á spítala til viðkomandi, hjálpa til með þrif á heimilinu og svo framvegis (Cohen 

og McKay, 1984).  

Loks er það ósýnilegur stuðningur (invisible support) sem felur í sér aðstoð sem 

viðkomandi er ókunnugt um eða skilgreinir ekki sem stuðning. Ósýnilegur stuðningur er 

mikilvægur vegna þess að þá líður viðkomandi ekki eins og hann sé að íþyngja öðrum með 

vandamálum sínum eða eyða tíma þeirra (Bolger og Amarel, 2007). 

Þessar fjórar tegundir félagslegs stuðnings draga úr líkum á sjúkdómum, flýta fyrir 

bata eftir veikindi eða meðferð (Krohne og Slangen, 2005) og minnka líkur á dauðsföllum af 

völdum alvarlegra sjúkdóma (House, Landis og Umberson, 1988; Rutledge, Matthews, Lui, 

Stone og Cauley, 2003). Sem dæmi má nefna rannsókn þar sem þátttakendur voru beðnir um 

að segja frá félagslegum tengslum sínum. Jafnframt voru þeir spurðir að því hvort þeir tækju 

þátt í félagsstarfi að einhverju tagi. Því næst voru þátttakendur smitaðir með kvefvírus sem 

leiddi í ljós að þeir sem höfðu sterkara félagsnet í kringum sig smituðust síður og ef þeir 

veiktust voru einkennin vægari en hjá þeim sem voru með lakara félagsnet í kringum sig 

(Cohen, Doyle, Skoner, Rabin, og Gwaltney, 1997). Auk þess sýna rannsóknir að þeir sem 

njóta félagslegs stuðnings hafa sterkara ónæmiskerfi (Herbert og Cohen, 1993) og 

heilbrigðara hjarta-, æða- og innkirtlakerfi (Taylor, 2010).  Félagslegur stuðningur er einnig 

álitinn stuðla að minni cortisol framleiðslu en cortisol er aðal streituhormón líkamans. Mikið 

magn cortisol getur veikt ónæmiskerfið og gert líkamann mun móttækilegri fyrir sjúkdómum 

eins og hjartasjúkdómum og krabbameini (Turner-Cobb, Sephton, Koopman, Blake-Mortimer 

og Spiegel, 2000). 

Rannsakendur hafa velt því fyrir sér hvernig á þessu standi, það er að segja hvað valdi 

því að félagslegur stuðningur hafi jafn mikil áhrif á heilsufar fólks og raun ber vitni. 

Tvær tilgátur hafa verið settar fram um það hvernig hann nýtist fólki. Fyrri tilgátan (direct 

effects hypothesis) heldur því fram að félagslegur stuðningur sé ávallt jákvæður hvort sem 
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fólk upplifi streitutímabil eða ekki (Dennis, 2003). Hin tilgátan (buffering hypothesis) gengur 

út frá því að félagslegur stuðningur sé einskonar varasjóður sem hægt sé að ganga á þegar 

álagstímabil standa yfir í lífinu (Lazarus og Folkman, 1984).  

Rannsóknir virðast sýna að báðar tilgáturnar hafi nokkuð til síns máls. Þannig virðast 

vera bein tengsl milli heilbrigðis og félagslegrar virkni sem styður fyrri tilgátuna (Cohen og 

Wills, 1985). Einnig sýna rannsóknir að það skipti máli að hafa aðgang að félagslegu neti á 

streitutímabilum sem styður seinni tilgátuna (Cohen og Hoberman, 1983; Cohen og McKay, 

1984). Allt byggir þetta þó á hæfileika einstaklingsins til að nýta sér og leita eftir félagslegum 

stuðningi sem styður þá afstöðu að persónuleiki og félagsleg færni skipti máli í því hvernig 

fólk notar félagslegan stuðning til að glíma við streitu (Cohen, Sherrod og Clark, 1986).   

 

Jafningjastuðningur og krabbamein 

Margt og mikið hefur verið rætt og ritað um mikilvægi sálfélagslegs stuðnings fyrir 

krabbameinsgreinda og margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum þess að veita 

krabbameinsgreindum jafningjastuðning með kerfisbundnum hætti, bæði í stuðningshópum 

og á einstaklingsgrundvelli. Almennt er niðurstaða þessara rannsókna að jafningjastuðningur 

auki lífsgæði verulega (Magen og Glajchen, 1999), minnki kvíða og þunglyndi (Meyer og 

Mark, 1995; Stark og House, 2000; Weber o.fl., 2004), flýti fyrir aðlögun að 

krabbameinsferlinu (Ussher o.fl., 2006), auki trú fólks á getu þess til að takast á við 

sjúkdóminn og auki bjartsýni (Weber o.fl., 2004). Jafnframt hefur verið sýnt fram á að 

jafningjastuðningur minnki álag á aðstandendur og skapi aðstæður til að hinum 

krabbameinsgreinda finnist hann tilheyra heild sem á við sambærileg vandamál að stríða 

(Ussher o.fl., 2006). Upplýsingar um sjúkdóminn frá jafningja gera það að verkum að hinn 

krabbameinsgreindi á auðveldara með takast á við veikindin (Carlsson og Strang, 1998).  

Nokkrar rannsóknir sýna einnig að fólk sem nýtur jafningjastuðnings lifir lengur en 

þeir sem njóta hans ekki. Það hefur hins vegar reynst erfitt að staðfesta þær niðurstöður með 

nýrri rannsóknum og eru niðurstöður úr þeim misvísandi (Macvean, White og Sanson-Fisher, 

2008). Þannig gerðu David Spiegel og félagar rannsókn sem birt var 1989 sem sýndi að konur 

með brjóstakrabbamein, sem nutu jafningjastuðnings, lifðu tvöfalt lengur heldur en hinar sem 

nutu hans ekki (Spiegel, Bloom, Kraemer og Gottheil, 1989). Í öðrum rannsóknum sem 

gerðar voru síðar tókst ekki að staðfesta þær niðurstöður með ótvíræðum hætti (Macvean o.fl., 
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2008) og Spiegel og félögum tókst það heldur ekki í annarri rannsókn sem birt var árið 2007 

(Spiegel o.fl., 2007).  

Ýmsar skýringar eru settar fram á því hvers vegna ekki hefur tekist að staðfesta 

niðurstöðurnar. Meðal annars er nefndur skortur á rannsóknum sem lúta strangvísindalegum 

aðferðum (Macvean o.fl., 2008). Spiegel nefnir einnig í sinni grein framfarir í 

krabbameinsmeðferð sem almennt hafi lengt líftíma krabbameinsgreindra. Rannsóknir 

Spiegel voru á konum með brjóstakrabbamein en hormónameðferðir hafa breytt miklu í 

meðferð við þeim tegundum krabbameina. Einnig er miklu algengara nú til dags að fólk 

tilheyri ýmiss konar stuðningshópum, eða sé í félagsstarfi, heldur en tíðkaðist fyrir 30 árum 

þegar fyrri rannsóknin var gerð. Þar af leiðandi eru óskýrari mörkin milli þeirra sem eru virkir 

í stuðningshópum og þeirra sem eru það ekki og því erfiðara að fá hreinan samanburðarhóp 

sem nýtur lítils félagslegs stuðnings (Spiegel o.fl., 2007). Þá kom fram í rannsókn Dunn og 

félaga að sumar konur, sem þiggja jafningjastuðning, muni ekki meta hann hjálplegan þar sem 

vanlíðan þeirra er það mikil að þörf er á sálfræðiinngripi til að mæta þeirra þörfum. Þá er 

jafningjastuðningur ekki nægilegur. Þeir benda á að þetta sé ekki gagnrýni á 

jafningjastuðninginn heldur benda á að þetta geti verið vísbending um takmörkun hans (Dunn, 

Steginga, Occhipinti og Wilson, 1999). 

Hins vegar er engum blöðum um það að fletta að lífsgæði krabbameinsgreindra aukast 

mjög mikið við að fá stuðning fólks sem hefur glímt við sömu eða svipuð vandamál vegna 

veikindanna (Hoey, Ieropoli, White og Jefford, 2008). Í því sambandi skiptir ekki máli um 

hvers konar krabbamein er að ræða eða hvort kynið á í hlut. Jafningjastuðningur er áhrifaríkur 

hvort sem um er að ræða blöðruhálskirtilskrabbamein (Weber o.fl., 2004) eða 

brjóstakrabbamein (Ussher o.fl., 2006). Jafningjastuðningur eykur lífsgæði allra 

krabbameinsgreindra og er því gríðarlega mikilvægt meðferðarúrræði samhliða 

læknismeðferð til að glíma við sjúkdóminn og er það orðið almennt viðurkennt á þessum 

vettvangi (Davison, Pennebaker og Dickerson, 2000).  

 

Stuðningsfulltrúinn 

Í framhaldi af þessum niðurstöðum hefur athyglin beinst að stuðningsfulltrúanum eða þeim 

sem veitir jafningjastuðninginn og rannsóknir verið gerðar á því hvaða eiginleikar nýtist best 

til að veita jafningjastuðning með áhrifaríkum hætti. Stuðningsfulltrúinn þarf að vera í stakk 

búinn til að deila af reynslu sinni á viðeigandi hátt og sýna hluttekningu. Í rannsókn Pistrang 
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og félaga eru einmitt könnuð áhrif samhygðar (empathy) og opnunar (self-disclosure) í 

jafningjastuðningi við konur sem greinst höfðu með brjóstakrabbamein. Í ljós kom að opnun, 

eða það að deila af eigin reynslu, var einungis metið jákvætt ef samhygð var einnig til staðar. 

Af því má leiða að samhygð eða hluttekning gefi betri forspá um hvað sé góður 

jafningjastuðningur, það er að segja að hlusta og geta sett sig í spor annarra, heldur en hve 

maður deilir miklu af eigin reynslu.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar sýnir þá þætti sem eru mikilvægir þegar 

jafningjastuðningur er veittur krabbameinsgreindum. Það að kona hafi greinst með 

krabbamein gerir hana ekki endilega að góðum stuðningsfulltrúa. Það sem skiptir máli er að 

hún geti hlustað á reynslu annarra og deilt af reynslu sinni á viðeigandi hátt (Pistrang, 

Solomons og Barker, 1999). Hins vegar skiptir bakgrunnur viðkomandi stuðningsfulltrúa 

einnig máli. Það er að segja að stuðningsþegi finnist hann geta samsamað sig við 

stuðningsfulltrúa sinn og þáttur í því er að bakgrunnur og reynsla stuðningsfulltrúans sé 

sambærileg reynslu stuðningsþegans þannig að hann eigi auðveldara með að setja sig í spor 

viðkomandi (Campbell, Phaneuf og Deane, 2004). Einnig kom fram í rannsókn sem var gerð í 

Ástralíu að það skipti meira máli að lífsmáti og gildi séu lík heldur en að stuðningsþegi og 

stuðningsfulltrúi séu á svipuðum aldri (Dunn o.fl., 1999).  

Til dæmis má leiða líkur að því að móðir sem greinist með brjóstakrabbamein um fertugt geti 

frekar samsamað sig við reynslu konu sem er líka móðir heldur en við barnlausa konu. Þetta 

kom ítrekað fram í beiðnum til Stuðningsnets Krafts, það er að fólk óskaði eftir að tala við 

einhvern með svipaða reynslu og fjölskylduaðstæður (Gyða Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 

14. apríl 2015).  

Niðurstaða rannsóknar Ussher og félaga (2006) sýnir að ekki skipti máli varðandi áhrif 

jafningjastuðningsins hvort sérfræðingur eða jafningi leiddi stuðningshópinn. Það sem skipti 

mestu máli var að stuðningshópurinn mætti þörfum þeirra sem tilheyra honum og byggju að 

sömu reynslu. Stuðningshópurinn skapaði umhverfi sem styddi við bakið á þeim 

krabbameinsgreinda og að hann sýndi hluttekningu. Þar bætti sérfræðiþekking engu við.  

Eins og sjá má á ofangreindu skiptir máli hvernig jafningjastuðningur er veittur og því ber að 

huga að þeim þáttum þegar kemur að þjálfun stuðningsfulltrúa (Pistrang o.fl., 1999).   
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Jafningjastuðningur á Íslandi 

Jafningjastuðningur af ýmsu tagi hefur tíðkast hér á landi um árabil. Þar er um að ræða 

stuðning þar sem fólk með ákveðna reynslu veitir með því að hlusta og fræða þá sem eru í 

sömu sporum (Mead, Hilton og Curtis, 2001).  

AA-samtökin (Alcoholics Anonymous) beita þessari tegund jafningjastuðnings en þau 

voru stofnuð á fyrri hluta síðustu aldar í Bandaríkjunum. Stofnfundur AA-samtakanna á 

Íslandi var haldinn þann 16. apríl árið 1954. AA-samtökin eru félagsskapur karla og kvenna 

sem samhæfa reynslu sína, styrk og vonir svo þau megi leysa sameiginlegt vandamál sitt og 

séu fær um að hjálpa öðrum frá áfengisbölinu. AA-fundirnir fara þannig fram að þátttakendur 

miðla af reynslu sinni af áfengisbölinu, segja reynslusögur og miðla til annarra af þekkingu 

sinni og reynslu af því að halda sér allsgáðum (AA-samtökin á Íslandi, e.d). Gossop og 

félagar (2003) sýndu fram á með sex mánaða langtímarannsókn á 150 einstaklingum, sem 

uppfylltu greiningarviðmið fyrir áfengisfíkn og höfðu leitað sér áfengismeðferðar, að þeir sem 

sóttu AA-fundi reglulega sýndu marktækt betri árangur sex mánuðum eftir meðferð en þeir 

sem sóttu AA-fundi sjaldnar eða aldrei. Einnig greindu þeir frá minni áfengisneyslu sem og 

25 fleiri edrúdögum hjá þeim sem sóttu fundi en þeim sem sóttu AA-fundi sjaldan eða aldrei. 

Önnur tegund árangursríkrar jafningjafræðslu á Íslandi er Jafningjafræðsla Hins 

hússins. Hugmyndafræðin byggist á því að „ungur fræðir ungan“, það er forvarnir unnar af 

ungu fólki fyrir ungt fólk. Jafningjafræðsla framhaldsskólanema var stofnuð árið 1996 en nú 

er sú fræðsla rekin af Hinu húsinu í Reykjavík. Markmið fræðslunnar er meðal annars að 

styrkja einstaklinginn til þess að takast á við erfiðar aðstæður, efla vitund ungs fólks um 

mikilvægi heilbrigðs lífs og vinna að forvörnum gegn áhættuhegðun. Starfið fer þannig fram 

að ungt fólk, sem hefur reynslu af málaflokknum, heldur fyrirlestra og fræðir ungt fólk á sama 

aldri, miðlar af reynslu sinni og svarar spurningum. Fræðsla Jafningjafræðslunnar er gagnvirk 

og unnin á jafningjagrundvelli þar sem allir fræðararnir eru sjálfir á aldrinum 17 – 20 ára. 

Jafningjafræðarar klæða sig á svipaðan hátt, hegða sér á svipaðan hátt og hafa svipaðan 

reynsluheim og ungmennin sem þau fræða. Rannsóknir sýna að ungt fólk er móttækilegra 

fyrir boðskap frá fólki sem er á svipuðu aldursbili og það sjálft en frá eldra fólki. Ungmennin 

samsama sig fræðurunum, hlusta frekar og eru óhræddari við að sjá sig í slíkum aðstæðum 

heldur en þegar eldra fólk predikar yfir þeim (Bogi Hallgrímsson, 2014).  

Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og 

aðstandendur, var stofnað 1. október árið 1999 og frá upphafi beitti félagið sér fyrir 
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jafningjastuðningi (Hlín Rafnsdóttir, 2012). Framan af var ekki um formlegt stuðningsnet að 

ræða á vegum félagsins heldur veittu einstakir félagsmenn nýgreindum 

krabbameinssjúklingum og aðstandendum þeirra upplýsingar og aðstoð eftir fremsta megni. Á 

10 ára afmæli félagsins árið 2009 var ákveðið að setja á laggirnar formlegt stuðningsnet. 

Gyða Eyjólfsdóttir sálfræðingur var ráðin til að byggja það upp og halda utan um 

Stuðningsnetið (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011).  

 

Stuðningsnet Krafts  

Eins og fyrr segir var Stuðningsnet Krafts formlega stofnað árið 2009 undir handleiðslu Gyðu 

Eyjólfsdóttur sálfræðings. Árið 2012 tók Anna Sigríður Jökulsdóttir sálfræðingur við 

Stuðningsneti Krafts og hélt utan um það þar til haustið 2014 (Ragnheiður Davíðsdóttir 

munnleg heimild, 12.apríl 2015). Þá tók Lilja Sif Þorsteinsdóttir sálfræðingur við 

Stuðningsnetinu og er það undir hennar handleiðslu þegar þetta er ritað (Kraftur – 

stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur, e.d.). 

Stuðningsnetið var stofnað með það markmið að styðja við ungt fólk sem greinst hefur 

með krabbamein og aðstandendur með hlustun og skilningi sem einungis getur komið frá 

þeim sem staðið hefur í sömu sporum (Gyða Eyjólfsdóttir, 2010).  

Heilbrigðisstarfsfólk getur gefið nýgreindum krabbameinssjúkum einstaklingum og 

aðstandendum ýmsar upplýsingar um krabbamein og meðferðirnar sem viðkomandi þarf að 

gangast undir. En það sem heilbrigðisstarfsfólk býr ekki að er sá reynsluheimur að greinast 

sjálft með krabbamein. Einnig hafa krabbameinssjúklingar kvartað undan því að þeir fái ekki 

nægilegar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki (Oxlad, Wade, Hallsworth og Koczwara, 

2008).  

 

Af hverju jafningjastuðningur? 

Nýgreindir vilja gjarnan fá að vita hvað bíður þeirra, hvernig meðferðirnar fóru í 

stuðningsfulltrúann, áhrif á börn viðkomandi, samskipti við maka, áhrif á fjármál, fá 

upplýsingar um þjónustu sem er til boða og ræða batahorfur svo eitthvað sé nefnt. 

Aðstandendur hafa einnig oft samband við Stuðningsnet Krafts og óska eftir stuðningi. 

Foreldrar hafa samband til að tala við aðra foreldra, makar krabbameinsgreindra vilja ræða 

við aðra maka, ekkjur og ekklar vilja ræða við ekkjur og ekkla með sömu reynslu og ungir 
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foreldrar vilja ræða við aðra unga foreldra um áhrif krabbameins á börn (Gyða Eyjólfsdóttir, 

2012).  

 

Námskeið og starf stuðningsfulltrúa 

Stuðningsnetið samanstendur af  76 stuðningsfulltrúum, 54 konum og 22 körlum (Lilja Sif 

Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 11.apríl 2015). Stuðningsfulltrúi telst sá aðili sem sjálfur 

hefur greinst með krabbamein eða aðstandandi og hefur setið stuðningsfulltrúanámskeið hjá 

Stuðningsneti Krafts. Stuðningsfulltrúar eru nú á aldrinum 23 ára til tæplega 70 ára. Um er að 

ræða bæði konur og karla, dætur og syni, maka, ekkjur og ekkla, vini, foreldra, aðstandendur 

og einstaklinga sem hafa sigrast á krabbameini (Gyða Eyjólfsdóttir, 2012). Til að sækja um að 

gerast stuðningsfulltrúi er hægt að fara inn á heimsíðu Krafts og fylla út umsókn eða senda 

tölvupóst á sálfræðing Stuðningsnets Krafts. Miðað er við að tvö ár séu liðin frá því að 

meðferð lauk áður en viðkomandi getur sótt stuðningsfulltrúanámskeið. Sú regla er sett til að 

meiri líkur séu á að umsækjandi sé búinn að vinna úr sinni eigin reynslu og tilfinningum 

varðandi veikindi sín og meðferðina og þeim breytingum sem fylgdu í kjölfarið (Gyða 

Eyjólfsdóttir, 2010). Sálfræðingur Stuðningsnets Krafts tekur alla sjálfboðaliða í viðtal áður 

en námskeið fer fram til að leggja mat á viðkomandi, hvort hann hafi unnið úr sinni reynslu 

og hvort hann sé í stakk búinn að veita öðrum stuðning. Þá fylla sjálfboðaliðar út 

sjálfsmatslista um eiginleika í mannlegum samskiptum. Ef sálfræðingur metur það svo að 

viðkomandi sé tilbúinn að veita öðrum stuðning þá fær hann leyfi til að sitja námskeiðið 

(Gyða Eyjólfsdóttir, 2010).  

Stuðningsfulltrúar hafa því allir setið námskeið fyrir stuðningsfulltrúa hjá 

Stuðningsneti Krafts og verða að ljúka viðeigandi þjálfun til að geta veitt jafningjastuðning. 

Sálfræðingur Stuðningsnetsins heldur utan um námskeiðið og sér um fræðsluna á því. Á 

námskeiðinu fá stuðningsfulltrúar þjálfun í virkri hlustun, að segja frá sinni reynslu á 

viðeigandi hátt og öðlast upplýsingar um úrræði í samfélaginu fyrir krabbameinsgreinda og 

aðstandendur. Stuðningsfulltrúarnir fara einnig í ýmis konar hlutverkaleiki þar sem skipst er á 

að leika stuðningsfulltrúa og skjólstæðing og æfa sig á þann hátt í að bregðast við tilteknum 

aðstæðum sem geta komið upp í stuðningsfulltrúastarfinu (Gyða Eyjólfsdóttir, 2010).  

Eins og sagt var frá hér að framan sýna rannsóknir að það sem mestu máli skipti í 

jafningjastuðningnum sé virk hlustun, samhygð og viðeigandi frásögn af eigin reynslu 

(Pistrang o.fl., 1999). Því er lögð mikil áhersla á þessa þætti á stuðningsfulltrúanámskeiðinu.  
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Starf stuðningsfulltrúans felst fyrst og fremst í stuðningi í gegnum virka hlustun, 

upplýsingagjöf, hluttekningu og nærveru, hvort sem er í gegnum síma eða augliti til auglitis. 

Stuðningsfulltrúar þurfa einnig að vera tilbúnir að deila af reynslu sinni hvað eigin sögu 

varðar. Stuðningsfulltrúum er gerð grein fyrir því að þeim er ekki heimilt að veita ráðgjöf eða 

læknisfræðileg ráð þar sem þeir eru ekki fagaðilar heldur jafningjar. Stuðningsfulltrúastarfið 

er einungis viðbót við þann faglega stuðning sem einstaklingurinn getur nálgast hjá 

heilbrigðisstéttum (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011). 

 

Handleiðsla og trúnaður 

Haldnir eru endurmenntunar- og handleiðslufundir tvisvar á ári fyrir stuðningsfulltrúa. Þá eru 

ýmist fyrirlesarar fengnir er varða málefni krabbameinsgreindra og/eða aðstandenda auk 

hóphandleiðslu þar sem stuðningsfulltrúar fara yfir þau mál sem hafa komið upp í 

jafningjastuðningnum og hver upplifun þeirra sé af því að veita stuðning. Skylda er fyrir 

stuðningsfulltrúa að mæta á þessa endurmenntunar- og handleiðslufundi. Stuðningsfulltrúar 

geta einnig óskað eftir einkahandleiðslu hjá sálfræðingi Krafts. Ef um fyrsta jafningjastuðning 

er að ræða hringir sálfræðingur iðulega í viðkomandi stuðningsfulltrúa til að athuga hvernig 

hafi gengið og veitir handleiðslu ef þess þarf (Gyða Eyjólfsdóttir, 2010).  

Stuðningsfulltrúar eru allir bundnir trúnaði og skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu á 

námskeiðinu. Þá ber stuðningsfulltrúum að halda skrá um einstaka þætti stuðningsins, eins og 

hvort um aðstandanda var að ræða eða krabbameinsgreindan, hvort stuðningurinn hafi verið 

veittur augliti til auglitis eða í gegnum síma, um hvað var rætt og hversu lengi o.s. frv. Þessari 

skráningu ber stuðningfulltrúa að skila til sálfræðings Stuðningsnetsins eftir að stuðningur 

hefur verið veittur (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011). 

 

Sótt um jafningjastuðning 

Stuðningsnetið stendur öllum til boða sem greinst hafa með krabbamein á aldrinum 18 – 40 

ára og aðstandendum þeirra. Aðstandendur geta verið á mismunandi aldri, svo aldurinn er allt 

frá 18 – 70 ára  meðal þeirra sem hafa óskað eftir jafningjastuðningi hjá Stuðningsneti Krafts. 

Til að óska eftir jafningjastuðningi er bæði hægt að fara inn á heimasíðu félagsins og fylla þar 

út beiðnaform, senda tölvupóst eða hringja í stuðningssíma Krafts. Lilja Sif Þorsteinsdóttir 

sálfræðingur Stuðningsnetsins tekur á móti öllum beiðnum og finnur stuðningsfulltrúa sem 
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hentar viðkomandi. Stundum er aðstæðum skjólstæðings þannig háttað að velja þarf fleiri en 

einn stuðningsfulltrúa til að sinna þörfum hans. Miðað er við að stuðningsfulltrúi hafi 

samband við stuðningsþegann innan sólarhrings eftir að sálfræðingur hefur samband. Þá ber 

stuðningsfulltrúa að hafa aftur samband við stuðningsþega innan tveggja vikna eftir að fyrsti 

stuðningur fór fram, að því gefnu að stuðningsþegi hafi ekki haft samband innan þess tíma. 

Stuðningsþegi getur alltaf haft aftur samband við sálfræðing Krafts og óskað eftir öðrum 

stuðningsfulltrúa ef honum finnst stuðningsfulltrúi ekki koma á móts við sínar þarfir (Gyða 

Eyjólfsdóttir, 2010). 

 

Innlendar rannsóknir 

Litlar rannsóknir hafa verið gerðar á jafningjastuðningi hérlendis. Þó var gerð rannsókn á 

jafningjafræðslu stuðningshópa Krabbameinsfélags Íslands árið 2008. Spurningalisti var 

lagður fyrir 30 einstaklinga, 20 konur og 10 karla, og spurt var um magn fræðslunnar og gæði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðeins 3% þeirra sem greindust með krabbamein 

ræddu við sjálfboðaliða stuðningshópa Krabbameinsfélagsins. Einnig kom fram að 89% 

þeirra sem nýttu sér jafningjafræðsluna óskuðu eftir að hitta stuðningsfulltrúa aftur og í 93% 

tilfella upplifðu stuðningsfulltrúar að þeir hefðu gert gagn með stuðningi sínum. Auk þess 

sögðu þeir í 68% tilvika að þeim liði vel eftir að hafa veitt jafningjastuðning þrátt fyrir að 

33% þeirra hefðu aldrei fengið handleiðslu í starfi sínu (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir og 

Ragnheiður Alfreðsdóttir, 2008). Þá kom einnig fram í annarri rannsókn Gunnjónu Unu 

(2006) að tæp 40% sjúklinga á krabbameinsdeild LSH töldu að það væri hjálplegt að tala við 

jafningja. Það má því velta fyrir sér hvers vegna jafningjastuðningur er ekki notaður meira en 

raun ber vitni. Niðurstöður rannsóknarinnar var að jafningjafræðsla stuðningshópanna sé illa 

nýtt og þörf sé á að kynna hana fyrir starfsfólki krabbameinsdeilda Landspítalans, 

krabbameinsgreindum og aðstandendum (Gunnjóna Una Guðmundsdóttir og Ragnheiður 

Alfreðsdóttir, 2008).  

 

Kynning á Stuðningsneti Krafts og fjöldi beiðna 

Af þessum sökum leggur Kraftur ríka áherslu á að kynna Stuðningsnetið fyrir 

krabbameinsgreindum, aðstandendum þeirra og fagfólki innan Landspítalans. Farið var í 

sérstakt kynningarátak haustið 2011 þar sem stuðningsfulltrúar komu fram í myndböndum og 



  

 17 

sögðu frá mismunandi hliðum þess að greinast með krabbamein eða þeirri reynslu að vera 

aðstandandi. Myndböndin er að finna á heimasíðu Krafts og á Youtube – síðu félagsins þar 

sem hægt er að kynna sér efni þeirra. Þá er Kraftur einnig með átak í gangi að kynna 

fagstéttum Stuðningsnetið en kynningar hafa verið haldnar á einstaka krabbameinsdeildum 

Landspítalans og á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011). Nýverið 

fékk Kraftur styrk úr Velunnarasjóð Krabbameinsfélags Íslands til að færa Stuðningsnet 

Krafts út á landsbyggðina. Fyrirhugað er að halda stuðningsfulltrúanámskeið á Akureyri, 

Ísafirði og Egilsstöðum. Með því er ætlunin að þjálfa stuðningsfulltrúa í mismunandi 

landshlutum til að koma á móts við krabbameinsgreinda og aðstandendur sem þarfnast 

jafningjastuðnings á landsbyggðinni (Ragnheiður Davíðsdóttir munnleg heimild, 12.apríl 

2015). Markmiðið með öllu þessu starfi er að auka lífsgæði krabbameinsgreindra, 

aðstandenda þeirra og auðvelda þeim glímuna við sjúkdóminn og lífið sem tekur við eftir 

veikindin (Gyða Eyjólfsdóttir, 2011).  

Samkvæmt Lilju Sif Þorsteinsdóttur sálfræðingi hjá Stuðningsnetinu voru 

þjónustubeiðnir sjö talsins árið 2009. Árið 2011 voru beiðnirnar komnar upp í 44 talsins og 

því greinilegt að kynningarstarfið sem fór af stað í byrjun árs 2011 skilaði sér í aukinni 

eftirspurn. Árið 2012 fór beiðnunum fækkandi og voru 39 talsins, árið 2013 voru beiðnir 22 

og á síðasta ári 27 talsins. Enn hefur ekki formleg beiðni borist í Stuðningsnet Krafts árið 

2015. Sálfræðingur félagsins telur að þetta geti skýrst  af sálfræðiþjónustunni sem byrjaði hjá 

félaginu haustið 2014. Þá hafi fólk frekar leitað í sálfræðiþjónustuna og síður viljað leita sér 

jafningjastuðnings. Stefna og vilji Krafts er samt að halda áfram að kynna Stuðningsnetið út á 

við og á Landspítalanum til þess að fjölga beiðnum í Stuðningsnet Krafts (Lilja Sif 

Þorsteinsdóttir munnleg heimild, 11.apríl 2015). 

Þrátt fyrir sveiflur í fjölda beiðna sem borist hafa Stuðningsnetinu að undanförnu er 

mikilvægt áður en lengra er haldið að skoða hvort Stuðningsnetið sé á réttri leið í þjálfun 

stuðningsfulltrúa og þjónustu við krabbameinsgreinda og aðstandendur sem leita til þess.  

Það er einnig mikilvægt að gera rannsókn á Íslandi þar sem Stuðningsnet Krafts er byggt á 

erlendum fyrirmyndum og rannsóknum og því skiptir máli að skoða hvort sömu þættir vega 

jafn þungt í jafningjastuðningi fyrir krabbameinsgreinda á Íslandi og í öðrum löndum. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það sem skiptir mestu máli varðandi ánægju stuðningsþega 

eru breytur eða þættir eins og virk hlustun, samsömun og að geta sagt frá sögu sinni á 

viðeigandi hátt (Campbell o.fl., 2004; Dunn o.fl. 1999; Pistrang o.fl., 1999). Þar af leiðir að 
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það eru þessir tilteknu þættir sem eru sérstaklega skoðaðir í þessari rannsókn á Stuðningsneti 

Krafts.  

 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna ánægju stuðningsþega með jafningjastuðning á 

vegum Stuðningsnets Krafts og þann ávinning sem hlaust af stuðningnum.  Til viðbótar var 

tilgangurinn að nýta niðurstöðurnar til að þróa og auka gæði jafningjastuðnings hjá Krafti. 

Ennfremur var tilgangur rannsóknarinnar að athuga hvort hann auki aðlögun 

krabbameinsgreindra og aðstandenda að breyttum aðstæðum í kjölfar krabbameinsgreiningar.  

 

Tilgátur rannsóknarinnar voru eftirfarandi: 

Tilgáta 1: Jafningjastuðningur hjá Stuðningsneti Krafts skilar ávinningi að mati 

stuðningsþega.  

Tilgáta 2 – Samsömun (sp.10): Þeir sem samsama sig vel með stuðningsfulltrúa sýna meiri 

ávinning af jafningjastuðningnum heldur en þeir sem samsama sig illa með stuðningsfulltrúa. 

Tilgáta 3a – Virk hlustun (sp.11): Þeir sem upplifa meiri samhygð og hluttekningu frá 

stuðningsfulltrúa sýna meiri ávinning af jafningjastuðningnum heldur en þeir sem upplifa litla 

samhygð og hluttekningu frá stuðningsfulltrúa. 

Tilgáta 3b – Virk hlustun (sp.12): Þeir sem upplifa meiri hlustun og skilning frá 

stuðningsfulltrúa sýna meiri ávinning af jafningjastuðningnum heldur en þeir sem upplifa litla 

hlustun og skilning frá stuðningsfulltrúa. 

Tilgáta 4 – Segja frá sinni sögu (sp.13): Þeir stuðningsþegar sem mátu að stuðningsfulltrúi 

væri vel í stakk búinn til að segja frá sinni sögu sýndu meiri ávinning af jafningjastuðningnum 

heldur en þeir stuðningsþegar sem mátu stuðningsfulltrúa illa í stakk búinn til þessa að segja 

frá sinni sögu.1 

                                                        

 

 

 
1 Orðatiltækið að segja frá sinni sögu var frekar notað heldur en orðatiltækið að deila af sinni reynslu í texta þar 
sem það kom svona fyrir í spurningalistanum sem lagður var fyrir þátttakendur. 
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Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir sem fengu jafningjastuðning hjá Stuðningsneti Krafts 

á árunum 2009 – 1. október 2014 og hægt var að hafa samband við símleiðis. Stuðningsþegar 

voru þeir sem þáðu stuðning hjá Stuðningsneti Krafts, annað hvort höfðu þeir greinst með 

krabbamein eða voru aðstandendur. Alls var hægt að hafa samband við 38 stuðningsþega 

símleiðis við gerð rannsóknarinnar og af þeim samþykktu 37 boð um þátttöku í rannsókninni. 

Langflestir af þessum einstaklingum höfðu nýtt sér stuðninginn á árunum 2012 – 2014. Fyrir 

þann tíma var almennt ekki haldið utan um símanúmer og nöfn stuðningsþega fyrr en leyfi 

fékkst frá Persónuvernd árið 2012 til að skrá þær upplýsingar. 

Það skal tekið fram að í heildina nýttu 119 manns sér jafningjastuðning hjá 

Stuðningsneti Krafts á tímabilinu 2009 – 1. október 2014. Ástæður fyrir því að ekki náðist í 

fleiri stuðningsþega eru skortur á skráðum upplýsingum fram að leyfi Persónuverndar, nokkrir 

stuðningsþegar höfðu fallið frá, flutt úr landi eða svöruðu ekki síma eða skilaboðum.  

Af þeim 37 sem þáðu boð um þátttöku fóru 36 þeirra inn á vefslóð rannsóknarinnar. 

Þar af voru fimm manns sem svöruðu engu og fjórir sem vantaði það mörg svör frá að ekki 

var hægt að nýta gögnin þeirra. Þátttakendur voru því í heild 27 sem er um 73% svarhlutfall. 

Konur voru 21 (77,8%) og karlar voru sex talsins (22,2%). Aldursdreifing þátttakenda var frá 

18 til 65 ára eða eldri. Eins og sjá má í töflu eitt voru flestir þátttakendur á aldursbilinu 35 – 

44 ára eða 10 manns (37%) en einungis einn talsins (3,7%) á aldursbilinu 65 ára og eldri. 

Enginn af þátttakendum var á aldursbilinu 55 – 64 ára.  

 

Tafla 1. Aldur þátttakenda 

Aldur N % 
18 – 24 ára 4 14,8% 
25 – 34 ára 7 25,9% 
35 – 44 ára 10 37% 
45 – 54 ára 5 18,5% 
55 – 64 ára 0 0 
65 ára og eldri 1 3,7% 
Samtals 27 100% 
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Af þátttakendum voru 12 greindir með krabbamein (44,4%) og 15 aðstandendur 

(55,6%). Í töflu tvö má sjá hvernig kynjadreifining er innan greindra og aðstandenda í 

þátttakendahópnum. 

       

Tafla 2. Kyn og saga um krabbamein 

 Saga um krabbamein  
Kyn Greindur Aðstandandi Alls 
Karl 2 (7,4%) 4 (14,8%) 6 
Kona 10 (37%) 11 (40,7%) 21 
Alls 12 15 27 

 

 

Öllum þátttakendum var skýrt frá að þeim væri ekki skylt að taka þátt í rannsókninni 

og að ekki væri hægt að rekja svör þeirra. Þátttakendum var ekki greitt fyrir þátttöku í 

rannsókninni. 

 

Inngrip 

Allir stuðningsfulltrúar Stuðningsnets Krafts sitja námskeið hjá sálfræðingi Krafts áður en 

þeir veita jafningjastuðning. Á námskeiðinu er farið yfir þætti sem skipta miklu máli í 

jafningjastuðningi eins og virka hlustun, hluttekningu, upplýsingagjöf og að deila af reynslu 

sinni á viðeigandi hátt. Eftir námskeiðið er viðkomandi orðinn stuðningsfulltrúi hjá 

Stuðningsneti Krafts. Þegar stuðningsfulltrúi fær beiðni frá umsjónarmanni Stuðningsnetsins 

um að hafa samband við skjólstæðing, þá fær viðkomandi grunnupplýsingar um væntanlegan 

stuðningsþega og hverju hann sé að leita eftir. Þá setur stuðningsfulltrúinn sig í samband við 

stuðningsþegann með símtali innan sólarhrings. Í framhaldinu getur stuðningsþegi óskað eftir 

heimsókn frá stuðningsfulltrúanum eða þeir ákveðið að haga sínum samskiptum í gegnum 

síma eða rafræn samskipti, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. Inngripið felst í því að 

stuðningsfulltrúinn er að styðja stuðningsþegann og veita upplýsingar. Starf 

stuðningsfulltrúans felst því fyrst og fremst í stuðningi í gegnum virka hlustun, 

upplýsingaveitu, hluttekningu og nærveru, hvort sem er í gegnum síma eða augliti til auglitis. 
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Hann þarf einnig að vera tilbúinn til að segja sögu sína hvað krabbameinsreynslu varðar hvort 

sem hann var aðstandandi eða var greindur.  

Stuðningsfulltrúar mega ekki veita ráðgjöf eða læknisfræðileg ráð þar sem slík ráðgjöf fellur 

undir sérfræðiþekkingu sem stuðningsfulltrúinn að öllu jöfnu býr ekki yfir. 

Stuðningsfulltrúastarfið er viðbót við þann faglega stuðning sem einstaklingurinn getur 

nálgast hjá heilbrigðisstéttum. Stuðningsfulltrúi á að hafa samband við stuðningsþega einni til 

tveimur vikum eftir að fyrsti stuðningur fór fram ef stuðningsþegi hefur ekki haft samband að 

fyrra bragði. Mjög misjafnt er eftir þörfum hvers og eins hversu oft stuðningurinn á sér stað 

(Gyða Eyjólfsdóttir, 2010) 

 

Mælitæki 

Saminn var spurningalisti með 34 spurningum í samvinnu við Önnu Sigríði Jökulsdóttur, 

þáverandi sálfræðing hjá Stuðningsneti Krafts. Spurt var um upplifun þeirra sem hafa hlotið 

jafningjastuðning og ávinning þeirra af stuðningnum hjá Stuðningsneti Krafts. Ekki var notast 

við staðlaða spurningalista í rannsókninni enda verið að spyrja um afmarkað efni sem snertir 

jafningjastuðning hjá Krafti (sjá viðauka 2). 

Í fyrsta hluta spurningalistans var spurt um bakgrunnsbreytur eins og kyn og aldur 

þátttakanda. Einnig var spurt hvort viðkomandi hafi greinst sjálfur með krabbamein eða væri 

aðstandandi og um kyn stuðningsfulltrúans sem veitti þeim stuðning. 

Annar hluti spurningalistans beindist að því hvernig stuðningsþegarnir fengu 

upplýsingar um Stuðningsnetið, hversu oft og hvernig stuðningurinn fór fram og yfir hversu 

langt tímabil hann stóð. Þá var einnig spurt hvort stuðningsfulltrúi hafði samband að fyrra 

bragði eftir fyrsta stuðning (sp. 1 til 5).  

Þriðji hluti spurningalistans mælir hversu mikinn aðgang þátttakandi hafði að 

stuðningsfulltrúanum á því tímabili sem á stuðningnum stóð, hversu sáttur hann var við fjölda 

skipta, lengd tímabils og  hvernig stuðningnum lauk (sp. 6 til 9). 

Í fjórða hluta spurningalistans voru spurningar um þá þætti sem lögð er áhersla á í 

þjálfun stuðningsfulltrúa á námskeiðinu sem þeir þurfa að sitja. Það er samsömun, samhygð 

eða hluttekning, hlustun og skilningur og að geta sagt frá sinni sögu á viðeigandi hátt. Það er 

að segja hvernig stuðningsþegi upplifði þessa þætti í fari síns stuðningsfulltrúa (sp. 10 til 13). 
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Í fimmta hluta spurningalistans voru spurningar sem beindust að ávinningi af 

jafningjastuðningnum. Þannig var spurt um hversu mikið stuðningurinn hafi aukið getu 

viðkomandi til að ræða við heilbrigðisstarfsfólk um veikindin, bætt samskipti varðandi 

veikindin við fjölskyldu og/eða vini, aukið getu til að afla upplýsinga í velferðarkerfinu, 

hjálpað til við að aðlagast breyttum aðstæðum í kjölfar sjúkdómsins, dregið úr streitu í 

tengslum við sjúkdóminn, vinna úr erfiðum tilfinningum í tengslum við sjúkdóminn, aukið trú 

á eigin getu til að takast á við sjúkdóminn og það sem honum fylgdi, aukið bjartsýni eða von 

um að geta tekist á við sjúkdóminn og það sem honum fylgdi, aukið getu til að finna nýjar 

leiðir í breyttum aðstæðum í tengslum við veikindin, aukið upplifun um að hafa stjórn í 

aðstæðum í tenglsum við veikindin og að lokum hvort jafningjastuðningurinn hafi dregið úr 

áhyggjum eða ótta í tengslum við veikindin. Til viðbótar var spurt um hversu mikið 

jafningjastuðningurinn hafi hjálpað til að rjúfa félagslega einangrun ef hún var til staðar og 

hvort hann hafi hjálpað til við að líta á upplifun viðkomandi í veikindunum sem eðlilega 

miðað við aðstæður. Ennfremur var spurt um hvort stuðningurinn hafi styrkt viðkomandi í 

tengslum við sjúkdóminn, hversu mikil upplýsinga- og þekkingarveita hann hafi verið í 

tengslum við sjúkdóminn og hversu mikinn ávinning jafningjastuðningurinn hafði (sp. 14 til 

29 og sp. 31 að undanskilinni sp. 25).  

Sjötti hluti spurningalistans varðaði þjónustuþætti Stuðningsnetsins. Hversu sáttur 

viðkomandi var með jafningjastuðninginn, hversu vel hann stóðst væntingar viðkomandi og 

hversu líklegt væri að hann myndi mæla með jafningjastuðningi hjá Stuðningsneti Krafts við 

aðra (sp. 30, 32 og 33). Spurning 25 var um hversu mikinn stuðning viðkomandi fékk frá 

fjölskyldu og/eða vinum í tenglsum við sjúkdóminn.  

Í lokin var spurt um viðhorf þátttakenda til þess að sálfræðingur sinni eftirfylgd að 

jafningjastuðningi loknum (sp. 34).  

Í þriðja til sjötta hluta spurningalistans (spurning 6 til 34) var notaður fimm punkta 

Likert kvarði sem er raðkvarði. Þar samsvarar 1 lægsta gildi og 5 því hæsta. Hver spurning 

hafði fimm svarmöguleika á kvarðanum t.d. 1 – mjög lítið, 2 – frekar lítið, 3 – í meðallagi, 4 – 

frekar mikið, 5 – mjög mikið. Við fjórar spurningar var þátttakendum gefinn svarmöguleiki á 

að svara að viðkomandi hafi ekki upplifað það sem spurt var um (sp.18, 19, 24 og 26). Einnig 

voru opnar spurningar í lokin þar sem þátttakendur höfðu tækifæri til að skrifa niður sína 

upplifun á stuðningnum og koma frekari upplýsingum áleiðis til rannsakenda.  Reynt var eftir 

fremsta megni að hafa spurningarnar ekki leiðandi. 
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Rannsóknarsnið 

Frumbreytur rannsóknarinnar voru um fyrirkomulag stuðningsins, hvernig stuðningsþegi 

upplifði stuðningsfulltrúann og um stuðning frá fjölskyldu og vinum. Þær voru 14 talsins (sjá 

spurningu 1 til 13 og spurningu 25). Fylgibreyturnar voru 19 talsins (sjá spurningu 14 til 33 

að undanskilinni spurningu 25). Þær voru svör stuðningsþega um upplifun og ávinning  af 

stuðningnum. Rannsóknin var megindleg þversniðsrannsókn í formi spurningalista á Likert 

kvarða með þremur opnum spurningum. Rannsóknin var afturskyggn án samanburðarhóps.  

 

Framkvæmd 

Byrjað var að setja saman spurningalista, sækja um leyfi til Vísindasiðanefndar og kannað 

hvort tilkynna þyrfti rannsókn til Persónuverndar sem ekki var nauðsynlegt þar sem ekki var 

hægt að rekja svör til þátttakenda. Send var inn umsókn til Vísindasiðanefndar með 

greinargóðri lýsingu á rannsókninni, færð rök fyrir tilgangi hennar og að ekki fælist áhætta 

fyrir þátttakendur að taka þátt í henni. Sótt var um leyfi til Vísindasiðanefndar þegar lokadrög 

voru komin að spurningalistanum og framkvæmd rannsóknarinnar var fullmótuð. 

Vísindasiðanefnd veitti leyfi til rannsóknarinnar (leyfi nr. VSN – 14 – 010, sjá viðauka 

3). Þegar búið var að fá leyfi hjá Vísindasiðanefnd var spurningalistinn settur upp í 

tölvuforritinu QuestionPro (www.questionpro.com) sem býður upp á viðmótslausnir við gerð 

spurningalista og gagnaöflun á netinu. Þar var spurningalistinn hýstur á meðan á rannsókninni 

stóð. Þegar búið var að setja upp spurningalistann var byrjað að safna gögnum. Þáverandi 

sálfræðingur Krafts, Anna Sigríður Jökulsdóttir, byrjaði á að hafa samband við stuðningsþega, 

kynna þeim rannsóknina og fá upplýsingar um netföng þeirra svo hægt væri að senda þeim 

boð um þátttöku í rannsókninni. Hún lét hins vegar af störfum í október 2014 og við tók Gyða 

Eyjólfsdóttir sálfræðingur sem ábyrgðarmaður rannsóknarinnar (sjá viðauka 4). Í sumum 

tilfellum voru nöfn og símanúmer stuðningsþega ekki til á skrá en þá hafði sálfræðingur 

samband við viðkomandi stuðningsfulltrúa sem veitt hafði stuðninginn. Stuðningsfulltrúinn 

hafði því næst samband við stuðningsþegann og aflaði samþykkis hans fyrir að veita 

sálfræðingi upplýsingarnar svo hægt væri að hafa samband við hann vegna rannsóknarinnar.  

Þeim stuðningsþegum sem gáfu upp netfangið sitt var sendur tölvupóstur með vefslóð 

á sjálfan spurningalistann og á upphafssíðu hans birtust þátttakanda nánari fyrirmæli (sjá 

viðauka 1). Þar var þátttakanda tilgreint að svör hans myndu nýtast við rannsókn og þróun 
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Stuðningsnets Krafts. Tekið var fram að svör væru ekki rekjanleg til þátttakenda, að ekki væri 

skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild og að farið yrði með öll svör 

sem trúnaðarmál. Að lokum var þátttakanda þakkað fyrir að verja tíma sínum í að svara 

spurningunum og bent á netfang og síma ábyrgðarmanns rannsóknarinnar, Gyðu 

Eyjólfsdóttur, ef þátttakandi hefði einhverjar spurningar eða athugasemdir um könnunina. 

Spurningalistinn var aðgengilegur í einn mánuð meðan á rannsókn stóð. Send voru tvö 

ítrekunarbréf með tölvupósti, annars vegar einni viku síðar og hins vegar tveimur vikum síðar.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við tölfræðiforritið SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) við 

úrvinnslu gagnanna. Skoðuð var lýsandi tölfræði, tíðni, meðaltöl og staðalfrávik.  Við 

tilgátuprófun var notast við t-próf í óháðum hópum (independent t-test). Í marktektarprófum 

var miðað við 95% öryggisbil og alfastuðul 0,05. 

Við úrvinnslu gagnanna voru fylgibreytur spurningalistans greindar niður í tvær 

samþættar breytur, aðlögun og ánægju með þjónustuna. Þetta var gert með yfirlestri á 

spurningalistanum af rannsakendum og spurningar settar í eftirfarandi flokka eftir eðli þeirra.  

Aðlögun mynduðu spurningar: 14, 15, 16, 17, 22, 23,  26, 27, 28, 29. 

Ánægja með þjónustuna mynduðu spurningar: 30, 32 og 33. 

Þá var einnig búin til samþætt ávinningsbreyta þar sem allar spurningar með fylgni yfir 0,5 

við spurningu 31 í spurningalistanum (sjá viðauka 2 sp. 31) voru settar saman í eina heildar 

ávinningsbreytu. Með því voru það tíu spurningar sem lýstu heildar ávinningi þátttakenda í 

rannsókninni.  

Heildar ávinningsbreytan mynduðu spurningar: 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 og 

33. 

Fyrir hverja af þessum þremur samþættu breytum var reiknað út heildarskor hvers þátttakanda 

með því að leggja saman þau tölugildi sem endurspegluðu svör hans við þeim spurningum 

sem mynduðu hvern flokk. Þá var deilt í heildartölugildi hvers þátttakanda með fjölda 

spurninga sem hann svaraði innan hvers flokks. Þannig voru gildi sem vantaði ekki tekin með 

í tölfræðiúrvinnslu (missing data). Þrjár opnar spurningar voru í spurningalistanum og var 
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unnið úr svörum með því að rannsakandi skoðaði svör þátttakenda og greindi þemu í innihaldi 

svaranna.  

Þar sem tilgátur 2 til 4 í rannsókninni voru settar upp með það í huga að bera saman 

meðaltalsmun á tveimur hópum var þátttakendum skipt upp í tvo hópa eftir svörum þeirra á 

spurningum 10 til 13. Þeir sem svöruðu í meðallagi og undir voru hópaðir saman og þeir sem 

svöruðu yfir meðallagi voru hópaðir saman. Þar sem dreifing svaranna var ávallt jákvætt 

skekkt var ákveðið að skilgreina millihópinn með þeim sem svöruðu undir meðallagi. Það var 

gert svo þeir sem væru afgerandi ánægðir væru saman í hóp. Það skal tekið fram að 

spurningalistinn innihélt fleiri frum- og fylgibreytur en skoðaðar voru í þessari rannsókn. 
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Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna ánægju stuðningsþega með jafningjastuðning á 

vegum Stuðningsnets Krafts og þann ávinning sem hlaust af stuðningnum. Til viðbótar var 

tilgangurinn að nýta niðurstöðurnar til að þróa og auka gæði jafningjastuðnings hjá Krafti og 

athuga hvort hann auki aðlögun sjúklinga og aðstandenda að breyttum aðstæðum í kjölfar 

krabbameinsgreiningar.  

 

Lýsandi tölfræði um eðli jafningjastuðningsins 

Áður en tilgátur rannsóknarinnar voru prófaðar var lýsandi tölfræði skoðuð á fyrstu níu 

spurningum spurningalistans þar sem skoðað var með hvaða hætti jafningjastuðningurinn fór 

fram, hversu oft, yfir hversu langt tímabíl og svo framvegis. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru 27 talsins. Konur voru 21 (77,8%) og karlar voru sex talsins (22,2%). Aldursdreifing 

þátttakenda var frá 18 til 65 ára og eldri. 

Á mynd eitt má sjá hvernig þátttakendur höfðu heyrt af Stuðningsneti Krafts. Flestir 

sem leituðu til Stuðningsnetsins höfðu heyrt af því í gengum vini/kunningja eða skyldmenni 

(40,7%) en fæstir í gegnum fjölmiðlaumfjöllun3,7%). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Hvernig kom til að þú fékkst jafningjastuðning hjá Stuðningsneti Krafts? 
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Tafla þrjú sýnir með hvaða hætti jafningjastuðningurinn fór fram. Eðli stuðningsins var oftast 

með þeim hætti að stuðningsfulltrúi og stuðningsþegi hittust (40,7%) eða töluðu saman í 

gegnum síma (18,5%) eða hvoru tveggja (25,9%). Fátíðara var að þátttakendur notuðu 

samfélagsmiðla eða tölvupóst. 

 

   Tafla 3. Með hvaða hætti fór jafningjastuðningurinn fram? 

Eðli stuðnings N % 
Við hittumst 11 40,7% 
Gegnum síma og við hittumst 7 25,9% 
Gegnum síma 5 18,5% 
Gegnum síma, við hittumst og í gegnum 
samfélagsmiðla 

3 11,1% 

Með tölvupósti 1 3,7% 
Samtals 27 100% 

 

Þegar skoðað var hversu oft jafningjastuðningurinn fór fram var algengast að hann átti sér 

stað tvisvar til fjórum sinnum (46,2%) eða einu sinni (42,3%). Einungis þrír þátttakendur  

hittu stuðningsfulltrúa sinn oftar en það, 26 af 27 þátttakendum svöruðu spurningunni.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2. Fjöldi skipta sem jafningjastuðningur fór fram. 
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Á mynd 3 má sjá yfir hversu langt tímabil jafningjastuðningurinn stóð. Í 44,4% tilvika var 

jafningjastuðningurinn bara eitt samtal. Ef tekið er saman tímabilið frá einni viku upp í 

nokkra mánuði þá eru það samtals 44,4% þátttakenda sem þáðu jafningjastuðning yfir það 

langt tímabil. Aðeins 11,1% þáðu jafningjastuðning í lengri tíma en það. 

 

 
   Mynd 3. Yfir hve langt tímabil stóð jafningjastuðningurinn? 

 
 

Athugað var hversu oft stuðningsfulltrúi hafði samband við stuðningsþega eftir að veittur var 

jafningjastuðningur í fyrsta skipti. Með því var verið að skoða hvernig eftirfylgd 

stuðningsfulltrúa væri hjá sínum skjólstæðingum. Eins og sjá má á mynd 4 var í 40,7% tilvika 

ekki haft samband eftir fyrsta skipti jafningjastuðnings. Aftur á móti ef tekin voru saman 

tilvikin sem haft var samband eftir að jafningjastuðningur var veittur í fyrsta skipti, einu sinni, 

tvisvar til þrisvar og oftar þá voru það 55,5% þátttakenda sem haft var samband við aftur.    



  

 29 

 
    Mynd 4. Eftirfylgd stuðningsfulltrúa eftir jafningjastuðning. 
 
 

Til að athuga nánar hvort eftirfylgd hefði áhrif á hvort stuðningsþegar sýndu ávinning af 

jafningjastuðningnum var athugað hvort marktækur munur væri á milli hópanna sem fengu 

eftirfylgd og þeirra sem fengu hana ekki. T-próf sýndi að stuðningsþegar sýndu marktækt 

meiri ávinning af jafningjastuðningnum þegar eftirfylgd átti sér stað (M = 3,90, Sf = 0,23) 

heldur en þeir sem fengu ekki eftirfylgd frá stuðningsfulltrúa sínum (M = 2,98, Sf = 0,27),  

t(23) = -2,61, p < 0,05. Meðaltalsmunurinn var 0,93 og 95% öryggisbil -1,66 til -0,19. 
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Flestir stuðningsþegar, eða 37% þeirra, upplifðu að hafa frekar greiðan aðgang að 

stuðningsfulltrúa sínum meðan á tímabilinu stóð. Engu að síður voru 40,8% þátttakenda sem 

upplifðu aðgang að stuðningsfulltrúa sínum í og undir meðallagi.  

 
 

 
   Mynd 5. Hversu greiðan/takmarkaðan aðgang stuðningsþegi hafði að stuðningsfulltrúa. 
 
 

Einnig var athugað hvort stuðningsþegarnir hefðu verið sáttir við fjölda skipta sem þeir hittu 

stuðningsfulltrúa sinn og einnig hversu sáttir þeir voru með lengd tímabilsins sem 

jafningjastuðningurinn stóð yfir. Meirihluti stuðningsþega, eða 52,0%, var mjög sáttur með 

fjölda skipta sem jafningjastuðningurinn fór fram en 36% þátttakenda svaraði í og undir 

meðallagi sáttir með fjölda skipta sem þeir hittu stuðningsfulltrúa sinn (sjá mynd 6), 25 af 27 

þátttakendum svöruðu þessari spurningu.  
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Mynd 6. Hversu sátt(ur)/ósátt(ur) stuðningsþegi var með fjölda skipta sem hann hitti 
stuðningsfulltrúa sinn. 

 
 
Þegar mynd 7 er skoðuð má sjá að 40,7% þátttakenda voru mjög sáttir með lengd tímabilsins 

sem jafningjastuðningurinn stóð yfir. Um fjórðungur þátttakenda var í meðallagi sáttir/ósáttir 

með lengd tímabilsins og 14,8% voru mjög og frekar ósáttir með lengd tímabilsins sem 

jafningjastuðningurinn stóð yfir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mynd 7. Hversu sátt(ur)/ósátt(ur) stuðningsþegi var með tímabil jafningjastuðnings. 
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Þátttakendur svöruðu í 38,5% tilvika að þeir væru í meðallagi sáttir/ósáttir með hvernig 

jafningjastuðningi lauk. Þeir sem voru frekar sáttir og mjög sáttir voru 53,8% þátttakenda. 

Einungis tveir þátttakendur svöruðu að þeir væru mjög eða frekar ósáttir með hvernig 

jafningjastuðningnum lauk, 26 af 27 þátttakendum svöruðu spurningunni. 

 

 

 
    Mynd 8. Hversu sátt(ur)/ósátt(ur) stuðningsþegi var með hvernig jafningjastuðningi lauk. 
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Tilgátuprófanir 

1. tilgáta. Jafningjastuðningur hjá Stuðningsneti Krafts skilar ávinningi að mati 

stuðningþega.  

Mynd níu sýnir heildarávinning þátttakenda af Stuðningsneti Krafts. Eins og sjá má á 

meðfylgjandi mynd skilar jafningjastuðningur hjá Stuðningsneti Krafts ávinningi yfir 

meðallagi í 53,8% tilvika. Þátttakendur töldu ávinning vera undir meðallagi í 26,9% tilvika. 

Enginn taldi sig hafa mjög lítinn eða engan ávinning af jafningjastuðningnum. 

26 af 27 þátttakendum svöruðu þessari spurningu. 

 

 

Mynd 9. Heildarávinningur af jafningjastuðningi hjá Stuðningsneti Krafts. 

 
 

Til að skoða tilgátur tvö til fjögur var athugað hvort forsendur t-prófs stæðust áður en 

tölfræðiprófið var framkvæmt. Notast var við Shapiro – Wilk marktektarprófið sem athugar 

hvort fylgibreytan sé normaldreifð í þýði. Forsendur um normaldreifingu stóðust í öllum 

tilvikum. Við skoðun á dreifingu svaranna komu í ljós þrír frávillingar í gögnunum, einn 

frávillingur á breytunni samsvörun við stuðningsfulltrúa og tveir frávillingar á breytunni 
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hlustun og skilningur stuðningsfulltrúa. Reiknað var út Z-gildi fyrir frávillinga sem gaf til 

kynna að frávillingar væru óverulegir og því ekki nægar forsendur til að taka þá úr 

gagnasafninu. Levene‘s prófið var ómarktækt í öllum tilvikum sem segir til um að dreifni 

hópanna sé eins. Niðurstöður t-prófs fyrir tilgátur tvö til fjögur ertu birtar í töflu 4.  

 

2. tilgáta – Samsömun (sp.10):  

Þeir sem samsama sig vel með stuðningsfulltrúa sýna meiri ávinning af jafningjastuðningnum 

heldur en þeir sem samsama sig illa með stuðningsfulltrúa.  

Að meðaltali upplifðu þeir þátttakendur sem samsömuðu sig vel með stuðningsfulltrúa, meiri 

ávinning af jafningjastuðningnum (M = 3,77, Sf = 0,24) heldur en þeir sem samsömuðu sig 

illa með stuðningsfulltrúa (M = 3,10, Sf = 0,27). Þó var ekki marktækur munur á meðaltölum 

hópanna t(24) = - 1,79, p > 0,05. Meðaltalsmunurinn var 0,67 og 95% öryggisbil -1,44 til 

0,10. Áhrifastærð sýndi hins vegar r = 0,34, sem er meðaláhrifastærð eða skýrir um 12% af 

heildardreifni fylgibreytunnar ávinnings (Cohen, 1992; Field, 2009).  

 

3a. tilgáta – Virk hlustun (sp.11):  

Þeir sem upplifa meiri samhygð og hluttekningu frá stuðningsfulltrúa sýna meiri ávinning af 

jafningjastuðningnum heldur en þeir sem upplifa litla samhygð og hluttekningu frá 

stuðningsfulltrúa. 

Við samanburð meðaltalanna sýndu þátttakendur sem höfðu upplifað mikla samhygð og 

hluttekningu frá stuðningsfulltrúa, marktækt meiri ávinning af jafningjastuðningnum 

(M = 3,82, Sf = 0,23) heldur en þeir sem upplifðu litla samhygð og hluttekningu frá 

stuðningsfulltrúa (M = 2,95, Sf = 0,26), t(24) = - 2,38, p < 0,05. Meðaltalsmunurinn var 0,87 

og 95% öryggisbil -1,63 til -0,11. Áhrifastærð var  r = 0,44 sem skýrir um 19% af 

heildardreifni fylgibreytunnar ávinnings (Cohen, 1992; Field, 2009).  
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3b. tilgáta – Virk hlustun (sp.12):  

Þeir sem upplifa meiri hlustun og skilning frá stuðningsfulltrúa sýna meiri ávinning af 

jafningjastuðningnum heldur en þeir sem upplifa litla hlustun og skilning frá 

stuðningsfulltrúa. 

T-próf sýndi að þátttakendur sýndu marktækt meiri ávinning af jafningjastuðningnum þegar 

meiri hlustun og skilningur var frá stuðningsfulltrúa (M = 3,91, Sf = 0,21)  heldur þeir sem 

upplifðu litla hlustun og skilning frá stuðningsfulltrúa sínum (M = 2,62, Sf = 0,13),  

t(24) = -3,98, p < 0,05. Meðaltalsmunurinn var 1,3 og 95% öryggisbil -1,97 til -0,63. 

Áhrifastærð var r = 0,63. Samkvæmt Cohen (1992) er það skilgreint sem mikil áhrif sem 

skýrir um 40% af heildardreifni fylgibreytunnar ávinnings.  

 

4. tilgáta – Segja frá sinni sögu (sp.13):  

Þeir stuðningsþegar sem mátu að stuðningsfulltrúi væri vel í stakk búinn til að segja frá sinni 

sögu sýna meiri ávinning af jafningjastuðningnum heldur en þeir stuðningsþegar sem mátu 

stuðningsfulltrúa illa í stakk búinn til þessa að segja frá sinni sögu. 

T-próf sýndi að þátttakendur sýndu marktækt meiri ávinning af jafningjastuðningnum þegar 

stuðningsfulltrúi sagði vel frá sinni sögu (M = 3,74, Sf = 0,22)  heldur en þeir sem sögðu illa 

frá sinni sögu (M = 2,73, Sf = 0,20), t(23) = -2,71, p < 0,05. Meðaltalsmunurinn var 1,02 og 

95% öryggisbil -1,79 til -0,24. Áhrifastærð var r = 0,49 sem skýrir um 24% af heildardreifni 

fylgibreytunnar ávinnings (Cohen, 1992; Field, 2009).  

 

     Tafla 4. T-próf, áhrifastærð, meðaltöl og staðalfrávik frumbreyta á heildarávinning 

 

 T-próf  Vel Illa 

t (df) p r m sf m sf 

Samsömun -1,79(24) 0,09 0,34 3,77 0,24 3,10 0,27 

Samhygð og hluttekning -2,38(24) <0,05 0,44 3,82 0,23 2,95 0,26 

Hlustun og skilningur -3,98(24) <0,05 0,63 3,91 0,21 2,62 0,13 

Segja frá sinni sögu -2,71(23) <0,05 0,49 3,74 0,22 2,73 0,20 
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Aðlögun að breyttum aðstæðum eftir jafningjastuðning 

Á mynd 10 sést heildar aðlögun þátttakenda að breyttum aðstæðum í kjölfar 

krabbameinsgreiningar eftir að hafa þegið jafningjastuðning. Eins og sést er heildar aðlögun 

frekar mikil (38,5%) eða í meðallagi (26,9%) hjá flestum þátttakendum. Þátttakendur mátu að 

þeir hefðu upplifað frekar litla aðlögun í 23,1% tilfella og 7,7% upplifðu mjög litla eða enga 

aðlögun, 26 af 27 þátttakendum svöruðu þessari spurningu.   

 

 

 

 
  Mynd 10. Aðlögun í kjölfar krabbameinsgreiningar eftir jafningjastuðning. 
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Ánægja með jafningjastuðninginn hjá Stuðningsneti Krafts 

Á mynd 11 má sjá hversu sáttir/ósáttir þátttakendur voru með jafningjastuðninginn sem hlaust 

hjá Stuðningsneti Krafts. Flestir þátttakendur voru mjög sáttir með jafningjastuðninginn eða 

43,5%. Einungis 17,4% voru frekar ósáttir og enginn mjög ósáttur, 23 af 27 þátttakendum 

svöruðu þessari spurningu. 

 

 

 

      Mynd 11.  Hversu sátt(ur)/ósátt(ur) stuðningsþegi var með jafningjastuðninginn hjá Krafti. 
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Eins og sést á mynd 12 sögðust flestir þátttakenda mjög líklega mæla með jafningjastuðningi 

hjá Stuðningsneti Krafts (57,1%). Þeir sem sögðu mjög ólíklegt og frekar ólíklegt að þeir 

mæltu með jafningjastuðningi hjá Stuðningsneti Krafts voru 9,6% þátttakenda, 21 af 27 

þátttakendum svöruðu þessari spurningu. 

 

 
Mynd 12. Hversu líklegt/ólíklegt er að þú myndir mæla með jafningjastuðningi hjá      
Stuðningsneti Krafts? 

 
 

Þá var skoðað hversu ánægðir stuðningsþegar væru í heildina með þjónustuna sem þeir fengu 

hjá Stuðningsneti Krafts. Þegar tekin var saman heildaránægja stuðningsþega voru 23,1% í 

meðallagi ánægðir/óánægðir, 30,8% voru frekar ánægðir og 34,6% voru mjög ánægðir. 

Einungis 11,5% þátttakenda sögðust frekar óánægðir eða mjög óánægðir með þjónustuna, 26 

af 27 þátttakendum svöruðu þessari spurningu.  



  

 39 

 
       Mynd 13. Heildaránægja með þjónustuna hjá Stuðningsneti Krafts. 
 

Að lokum var skoðað hversu jákvætt eða neikvætt stuðningsþegi mat að sálfræðingur sem 

tekur á móti stuðningsbeiðnum hefði samband eftir að það hefur þegið jafningjastuðning til að 

athuga hvort það óski frekari stuðnings eða ráðlegginga. Í ljós kom að yfir 90% þátttakenda 

taldi það frekar jákvætt eða mjög jákvætt að sálfræðingur hefði samband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mynd 14. Eftirfylgd sálfræðings eftir jafningjastuðning. 
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Opnar spurningar 

Þátttakendur voru 13 talsins sem svöruðu opnum spurningum sem voru í lok spurningalistans. 

Fyrst var spurt: Hvað varstu sáttur með og hvað hefði mátt betur fara (sp.30)? Tólf 

þátttakendur (44%) svöruðu þessari spurningu. Þemagreining sýndi að þátttakendur voru sáttir 

með stuðninginn, fengu hagnýt ráð og fannst stuðningurinn styrkjandi og hvetjandi.  

Sem dæmi má taka svar aðstandanda á aldrinum 25 til 34 ára sem hitti stuðningsfulltrúa 

tvisvar til fjórum sinnum:  

 

Að hitta einstakling sem hefur gengið í gegnum svipað og sjá að sá einstaklingur hafði komist í 

gegnum það og lifði ánægjulegu lífi var gott út af fyrir sig. Maður finnur líka aukinn skilning og 

fær góð ráð, t.d. að sem aðstandandi ætti ég samt rétt á að eiga mér eigið líf og rækta sjálfa mig. 

Það hjálpaði mér mikið. 

 

Flestir af þeim þátttakendum sem svöruðu opnu spurningunum tilgreindu að það hefði vantað 

eftirfylgd og fleiri skipti sem jafningjastuðningurinn fór fram. Þá kom fram ýmisskonar 

óánægja hjá fjórum þátttakendum sem þeir höfðu ekki haft tækifæri til að koma á framfæri 

fyrr. Hér má lesa orð krabbameinsgreinds þátttakanda á aldrinum 35 – 44 ára sem hitti 

stuðningsfulltrúa sinn tvisvar til fjórum sinnum yfir nokkurra mánaða tímabil. Stuðningurinn 

fór fram augliti til auglitis, í gegnum síma og samfélagsmiðla: 

 

Hins vegar finnst mér að stuðningsfulltrúar megi líka sjálfir hafa frumkvæði að því að hafa 

samband eftir að fyrstu samskipti hafa átt sér stað þ.e. að fylgja málum eftir og spyrja hvernig 

gangi. Það er eiginlega það eina sem ég get fundið að. 

 

Fleiri þátttakendur höfðu það sama að segja. Annar þátttakandi á sama aldri sem 

hitti stuðningsfulltrúa sinn einu sinni sagði:  

„Hefði verið gott ef hún hefði lagt sig fram við að heyra oftar í mér því einhvern veginn hefur 

maður sig ekki í alltaf í það að vera með frumkvæðið í svona samskiptum.“  
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Næsta spurning var: Hver var mesti ávinningurinn og hvað hefði mátt betur fara 

(sp.31)? Einungis fimm þátttakendur (18,5%) svöruðu þessari spurningu. Í ljós kom að þeim 

fannst gott að tala við aðra manneskju en önnur þemu komu ekki í ljós í þetta fáum svörum. 

Þó var tekið fram að eftirfylgd hefði vantað og það hefði verið gott að hittast oftar. Einum 

stuðningsþega fannst vanta að ræða við stuðningsfulltrúa í sömu stöðu og hann var í.  

 

Að lokum var spurt: Geturðu sagt í stuttu máli frá helstu áhrifum stuðningsins, fannst 

þér einhverju ábótavant (sp.34)? Sjö þátttakendur (26%) svöruðu þessari spurningu. 

Greinilegt var að í kjölfarið af stuðningnum kom léttir og jafnvel úrlausn. Þátttakendum 

fannst hann skipta máli, voru ánægðir og tóku fram hversu gott það var að tala við einhvern 

sem hefði upplifað það sama. Sem dæmi má nefna sagði þátttakandi með 

krabbameinsgreiningu  á aldrinum 35 – 45 ára sem hitti stuðningsfulltrúa sinn einu sinni: 

 

Það er gott að hitta fólk sem hefur verið að glíma við svipaða hluti og maður sjálfur er að glíma 

við. Þyrfti að halda betur utan um stuðninginn þannig að það sé pottþétt að allir fái eftirfylgni. 

Einnig að fá fleiri stuðningsaðila utan af landi. 

 

Eins og sést óskaði þátttakandinn eftir eftirfylgd eins og fleiri þátttakendur sem svöruðu 

þessari spurningu. Einn þátttakandi sem var ósáttur með sinn stuðningsfulltrúa sagði að það 

hefði verið frábært að fá símtal frá sálfræðingi eftir stuðninginn.  
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Umræða 

Greinilegt er að margir vita af tilurð Krafts og vísa á Stuðningsnet félagsins þegar þeir vita af 

einhverjum sem gætu þurft á þeirri þjónustu að halda þar sem flestir þátttakendur í 

rannsókninni fengu að vita af þjónustunni í gegnum vin, kunningja eða skyldmenni. Kraftur 

hefur um árabil lagt áherslu á útgáfu kynningarefnis og skilaði það um þriðjungi tilvísana á 

Stuðningsnetið í þessari rannsókn. Stuðningurinn fór aðallega fram augliti til auglitis og/eða í 

gegnum síma. Sjaldgæft var að stuðningsþegar hittu sinn stuðningsfulltrúa margsinnis en 

augljóst er á niðurstöðum þessarar rannsóknar að langflestir óskuðu eftir að stuðningnum væri 

fylgt eftir. Tæplega helmingur fékk bara eitt samtal frá sínum stuðningsfulltrúa og sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að þeir sem fengu eftirfylgd eftir fyrsta stuðning sýndu marktækt 

meiri ávinning af jafningjastuðningnum en þeir sem fengu enga eftirfylgd. Þetta sést líka á því 

að um 48% þátttakenda upplifðu aðgang að sínum stuðningsfulltrúa í og undir meðallagi. 

Flestir voru sáttir við lengd tímabilsins sem stuðningurinn fór fram og hvernig honum lauk.   

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni var settur saman af sálfræðingi Krafts 

og byggði hann spurningalistann á sambærilegum erlendum rannsóknum á jafningjastuðningi, 

áherslum í þjálfun stuðningsfulltrúa og þeim spurningum sem leitað var svara við í 

rannsókninni. Í ljós kom að spurningalistinn var ekki gallalaus. Það hefði mátt bæta við 

svarmöguleikanum „það á ekki við“  við fleiri spurningar þar sem sumar spurningar beindust 

aðeins að þeim krabbameinsgreinda en ekki aðstandanda. Einnig hefðu spurningarnar mátt 

vera þeim mun færri því þó nokkrir byrjuðu að svara spurningalistanum en kláruðu ekki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingu um áhrif jafningjastuðnings hjá 

Stuðningsneti Krafts. Þar sem ekki var hægt að ná sambandi við nema þriðjung af þeim sem 

höfðu sótt sér stuðning hjá Stuðningsnetinu er erfitt að segja til um hvort þátttakendur 

endurspegli vel þann hóp sem hefur sótt sér stuðning síðan Stuðningsnet Krafts var stofnað 

árið 2009.  
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Tilgátur 

Tilgáta 1 

Tilgátur rannsóknarinnar voru fimm talsins. Tilgáta eitt stóðst að einhverju leyti þar sem fleiri 

þátttakendur heldur en færri töldu sig hafa fengið ávinning af jafningjastuðningnum hjá 

Stuðningsneti Krafts. Flestir þátttakendur svöruðu að þeir hefðu fengið frekar mikinn eða 

mjög mikinn ávinning af jafningjastuðningnum hjá stuðningsnetinu (53,8%). Aftur á móti 

svöruðu 26,9% þátttakenda að þeir hefðu fengið frekar lítinn ávinning af 

jafningjastuðningnum. Á þessu má sjá að flestir telja sig fá ávinning af stuðningnum en það er 

visst áhyggjuefni fyrir Stuðningsnet Krafts að tæplega þriðjungur þátttakenda telja sig hafa 

fengið frekar lítinn ávinning af jafningjastuðningnum. Það sem gæti hafa dregið úr 

ávinningnum er að mörgum þátttakendum fannst eftirfylgd með jafningjastuðningnum 

ábótavant.  

 

Tilgáta 2 

Önnur tilgáta var sú að þeir stuðningsþegar sem samsömuðu sig vel með stuðningsfulltrúa 

upplifðu meiri ávinning af jafningjastuðningnum heldur en þeir sem samsömuðu sig illa með 

stuðningsfulltrúa. T-próf gaf ekki marktækan mun á milli hópa og því stóðst tilgátan ekki að 

fullu. Meðaltalsmunurinn var minni á samsömunarbreytunni en á hinum breytunum, hlustun 

og skilning, samhygð og hluttekningu og segja frá sinni sögu á viðeigandi hátt (sjá tilgátur 3a, 

3b og 4). Til að leita skýringa á hvers vegna ekki fékkst marktækur munur voru öryggisbilin 

skoðuð og reyndust þau ekki mikið stærri en öryggisbil hinna breytanna sem voru prófaðar. 

Öryggisbilið spannaði hins vegar yfir núll hvað samsömun varðar sem þýðir að raunverulegi 

munurinn á milli hópa kann að vera enginn. Það er að segja að enginn munur sé á ávinningi 

milli þeirra sem samsömuðu sig vel með stuðningsfulltrúa og þeim sem samsömuðu sig illa. 

Áhrifastærð samsömunar var samt töluverð þar sem samsömun skýrði um 12% af 

heildardreifni breytunnar ávinnings sem bendir til að samsömun hafi áhrif þótt öryggisbilið 

gefi til kynna að munurinn gæti verið enginn.  

Þótt ekki hafi fengist marktækur munur í þessu úrtaki á þeim sem samsama sig vel og 

þeim sem samsama sig illa með stuðningsfulltrúa má ekki gleyma að það hefur sýnt sig í fyrri 

rannsóknum að það skiptir miklu máli fyrir stuðningsþega. Eins og talað er um í samantekt 

Campell og félaga (2004) og rannsókn Dunn og félaga (1999) þar sem samsömun með 
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stuðningsfulltrúa sínum skiptir miklu máli þegar metið var hversu hjálplegur stuðningurinn 

var. Einn lykilþáttur í hjálpsemi jafningjastuðnings er að geta samsamað sig með 

stuðningsfulltrúa sínum varðandi lífsmáta og gildi. Einnig talaði Gyða Eyjólfsdóttir 

sálfræðingur, sem stofnaði Stuðningsnetið, um að það kæmi ítrekað fram þegar óskað væri 

eftir jafningjastuðningi hjá Stuðningsneti Krafts að fá að tala við einhvern sem hefði reynslu 

af sömu aðstæðum og/eða veikindum. Iðulega væri beðið um stuðningsfulltrúa með svipaða 

reynslu og fjölskylduaðstæður.  

 

Tilgáta 3 

Þriðja tilgáta snéri að virkri hlustun stuðningsfulltrúa. Hún skiptist annars vegar í samhygð og 

hluttekningu (3a) og hins vegar hlustun og skilning (3b) sem stuðningsfulltrúi sýndi 

stuðningsþega sínum. Tilgáta 3a stóðst þar sem stuðningsþegi sýndi marktækt meiri ávinning 

af jafningjastuðningnum ef hann upplifði mikla samhygð og hluttekningu frá stuðningsfulltrúa 

sínum heldur en þeir sem upplifðu litla samhygð og hluttekningu. Áhrifastærð breytunnar 

sýndi yfir meðaláhrif sem skýrir um 19% af heildardreifni fylgibreytunnar ávinnings. 

Sama má segja um tilgátu 3b. Marktækur munur var á milli þeirra sem upplifðu meiri 

hlustun og skilning frá stuðningsfulltrúa sínum heldur en þeim sem upplifðu minni hlustun og 

skilning. Áhrifastærð hlustun og skilnings var lang stærst af þeim breytum sem voru skoðaðar 

í þessari rannsókn eða skýrði allt að um 40% af heildardreifingu ávinnings.  Þessar 

niðurstöður sýna að rétt hefur verið að leggja áherslu á virka hlustun í þjálfun 

stuðningsfulltrúa hjá Stuðningsneti Krafts, því betur sem stuðningsfulltrúinn nær að sýna 

virka hlustun því meira fær stuðningsþeginn út úr stuðningnum. Það er í raun merkilegt að 

það er ekki bara innihald stuðningsins sem skiptir máli heldur viðmót stuðningsfulltrúans. 

Þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir sálfræðinginn sem þjálfar stuðningsfulltrúana því að 

þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að fræðsla um virka hlustun og þjálfun í beitingu 

hennar skipti þetta miklu máli og mögulega meira en önnur fræðsla.  

Niðurstöður þessar eru í samræmi við rannsókn Pistrang og félaga (1999) þar sem 

samhygð, hlustun og að geta sett sig í spor annarra skipti mestu máli þegar 

jafningjastuðningur var veittur.  
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Tilgáta 4 

Fjórða tilgáta rannsóknarinnar stóðst einnig. Marktækur munur fannst á milli þeirra sem 

upplifðu að stuðningsfulltrúi væri vel í stakk búinn til að deila af reynslu sinni borið saman 

við þá sem töldu stuðningsfulltrúa illa í stakk búinn til þess. Því betur sem stuðningsfulltrúi 

gat sagt frá sinni sögu því meiri ávinningur fékkst af jafningjastuðningnum. Áhrifastærð var 

frekar stór þar sem hún skýrði um 24% af heildardreifni fylgibreytunnar ávinnings.  

Þessar niðurstöður sína að rétt hefur verið að leggja áherslu á að geta sagt frá sinni 

sögu á viðeigandi hátt og jafnvel þyrfi að leggja meiri áherslu á það þar sem tveir þátttakendur 

tóku fram í svörum við opnum spurningum að þeim fannst stuðningsfulltrúinn ekki deila af 

reynslu sinni á viðeigandi hátt. Í rannsókn Pistrang og félaga (1999) greinir frá því að það 

skipti máli hvað stuðningsfulltrúi deilir mikið af eigin reynslu. Í niðurstöðum þeirra mátu 

þátttakendur það einungis jákvætt að deila mikið af sjálfum sér ef samhygð var einnig til 

staðar. Ef stuðningsfulltrúi talaði mikið um eigin reynslu án þess að sýna samhygð mat 

stuðningsþegi það neikvætt. Einnig töluðu Dunn og félagar (1999) um í rannsókn sinni á 

jafningjastuðningi fyrir konur greindar með brjóstakrabbamein að það sem stuðningsþegum 

fannst hjálplegt í jafningjastuðningi var að stuðningsfulltrúi deildi af reynslu sinni varðandi 

brjóstahaldara eftir brjóstnám. Einnig að hann útskýrði meðferðina fyrir stuðningsþega og 

sýndi hvernig framkvæma ætti æfingar sem eru gerðar í kjölfarið á brjóstnámi svo eitthvað sé 

nefnt.  

Í heildina stóðust tilgátur rannsóknarinnar og sýndu að samsömun, hluttekning og 

samhygð, hlustun og skilningur og segja frá sinni sögu skipta miklu máli þegar metinn er 

ávinningur af jafningjastuðningi. Þegar heildardreifni ávinningsbreytunnar var skoðuð kom í 

ljós að hlustun og skilningur stuðningsfulltrúa skýrir mest af heildardreifingu breytunnar 

ávinnings eða um 40%, að segja frá sinni sögu skýrir um 24% og samhygð og hluttekning 

skýrir um 19%. Minnstu máli skiptir þó samsömunin þar sem munur þar reyndist ekki 

marktækur, þó skýrði sú breyta um 12% af heildardreifingu ávinnings. Það er hjálplegt að sjá 

hvað hver og ein breyta í stuðningnum skilar stuðningsþega í ávinningi af 

jafningjastuðningnum. Með þessum skýringum af heildardreifingu sést hvað er mikilvægt að 

leggja áherslu á í þjálfun stuðningsfulltrúa. 

 Þegar þessar niðurstöður eru dregnar saman sést að það skiptir ekki eingöngu máli að 

hafa greinst með krabbamein eða vera aðstandandi til að geta veitt góðan jafningjastuðning. 

Það sem skiptir máli er hvernig stuðningurinn er veittur, það er með virkri hlustun og deila af 
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reynslu sinni á viðeigandi hátt. Það að búa yfir góðri samskiptatækni, hlýleika, næmni, 

einlægni, getu til að setja sig í spor annarra og vera góður hlustandi eru allt eiginleikar sem 

skipta máli þegar jafningjastuðningur er veittur. Þess ber að minnast að einstaklingar eru 

metnir af þessum þáttum þegar þeir sækja um að gerast stuðningsfulltrúar hjá Stuðningsneti 

Krafts. Þessum eiginleikum svipa til þeirra breyta sem niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu 

að skipta máli. Því er mikilvægt að halda áfram að meta umsækjendur út frá þessum 

eiginleikum þegar tekin er ákvörðun um hvort umsækjandi sé í stakk búinn til að sitja 

námskeiðið fyrir stuðningsfulltrúa.  

 

Aðlögun að breyttum aðstæðum eftir jafningjastuðning 

Þegar skoðað var hvort jafningjastuðningur hjá Stuðningsneti Krafts auki aðlögun sjúklinga 

og aðstandenda að breyttum aðstæðum í kjölfar krabbameinsgreiningar kom í ljós að 69,2% 

þátttakenda mátu jafningjastuðninginn hafa aukið aðlögun sína að breyttum aðstæðum í 

meðallagi, frekar mikið eða mjög mikið. Tæplega þriðjungur þátttakenda (30,8%) taldi að 

jafningjastuðningurinn hefði haft frekar lítil, mjög lítil eða engin áhrif á aðlögun. Það skal 

tekið fram að þessi aðlögunarbreyta var samsett breyta eftir að rannsakandi þemagreindi 

spurningarnar í spurningalistanum. Ekki reyndist unnt að þáttagreina spurninglistann þar sem 

þátttakendur voru fáir og því óljóst hvort heildarbreytan sé í raun og veru að mæla aðlögun. 

Næsta rannsókn þyrfti að hafa nægilegan fjölda þátttakenda svo hægt sé að þáttagreina. En 

samkvæmt þessum niðurstöðum þá virðast stuðningsþegar telja að stuðningurinn bæti aðlögun 

þeirra að breyttum aðstæðum í kjölfar sjúkdómsins og er það mjög mikilvægt. Ussher og 

félagar (2006) greina frá að jafningjastuðningur bæti meira en eingöngu aðlögun því hann 

leiðir líka til meiri sálfélagslegrar vellíðunar. Til viðbótar fjalla þeir um að hinn 

krabbameinsgreindi hætti að upplifa sig sem fórnarlamb (í þeim tilfellum sem það á við) og 

upplifi þess í stað að hann geti haft áhrif á sitt veikindaferli sem ætla má að fylgi í kjölfarið á 

bættri aðlögun.  
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Ánægja með jafningjastuðninginn hjá Stuðningsneti Krafts 

Eins og áður hefur komið fram var tilgangur rannsóknarinnar að kanna ánægju stuðningsþega 

með jafningjastuðning á vegum Stuðningsnets Krafts. Þegar þessir þættir voru skoðaðir í 

niðurstöðum mátti sjá að almennt voru stuðningsþegar sáttir með þjónustuna. Um það bil 65% 

þátttakenda var frekar sáttur eða mjög sáttur. Þá var svipaður fjöldi þátttakenda sem fannst 

frekar líklegt eða mjög líklegt að þeir myndu mæla með jafningjastuðningi hjá Stuðningsneti 

Krafts. Þegar tekin var saman heildaránægja stuðningsþega mátti sjá að þar er Kraftur að gera 

góða hluti því um 65% þátttakenda var mjög ánægður eða frekar ánægður með þjónustuna hjá 

stuðningsnetinu. Einungis 10% þátttakanda voru frekar óánægðir eða mjög óánægðir með 

þjónustuna. Eins og fram kom í svörum við opnu spurningunum kom fram að flestir óskuðu 

eftir meiri eftirfylgd eftir jafningjastuðning, fleiri skipti, að stuðningsfulltrúi hefði samband af 

fyrra bragði og þá hafði einnig ekki verið hægt að finna stuðningsfulltrúa sem hafði 

sambærilega reynslu í einu tilfelli. Leiða má líkur að því að hefði eftirfylgd mætt þessum 

umkvörtunum hefðu færri þátttakendur verið óánægðir með þjónustuna. Stuðningsnet Krafts 

getur nýtt sér þessar niðurstöður til að bæta þjónustu sína sem vonandi skilar sér í meiri 

ánægju stuðningsþega.   

 

Eftirfylgd sálfræðings 

Í nokkur ár hefur stjórn Krafts og sálfræðingur velt því fyrir sér að taka upp eftirfylgd 

sálfræðings eftir jafningjastuðning. Slík eftirfylgd myndi þá þjóna þeim tilgangi að vera 

einskonar gæðaeftirlit með störfum stuðningsfulltrúa þar sem þeir gætu fengið endurgjöf hvað 

þeir væru að gera vel og hvað mætti betur fara. Það myndi einnig gefa stuðningsþega tækifæri 

til að koma á framfæri frekari óskum um stuðning og/eða kvörtunum. Ástæðan fyrir því að 

þetta hefur ekki komið til framkvæmda var að álitamál var hvort slík eftirfylgd væri truflandi 

eða uppáþrengjandi fyrir stuðningsþega. Því var ákveðið að spyrja í þessari rannsókn hversu 

jákvætt eða neikvætt stuðningsþegi teldi að sálfræðingur sem tekur á móti stuðningsbeiðnum 

hafi samband við fólk eftir að það hefur þegið jafningjastuðning til að athuga hvort það óski 

frekari stuðnings eða ráðlegginga. Í ljós kom að yfir 90% þátttakenda töldu það frekar jákvætt 

eða mjög jákvætt að sálfræðingur hefði samband. Greinilegt er að með slíkri breytingu á 

vinnufyrirkomulagi hjá Stuðningsneti Krafts er hægt að mæta langflestum af þeim atriðum 

sem stuðningsþegum þótti ábótavant í stuðningnum.  
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Opnar spurningar 

Svörin við opnu spurningunum sýndu að jafningjastuðningur er mikilvægur stuðningur sem 

skiptir máli og virkar styrkjandi og hvetjandi. Stuðningsþegar sem svöruðu spurningunum 

voru flestir sáttir við stuðninginn, fengu hagnýt ráð og fannst gott að tala við aðra manneskju 

sem bjó yfir sama reynsluheimi. Þeir upplifðu létti, úrlausn sinna mála og sumum fannst 

samsömun við stuðningsfulltrúa skipta máli. Flestir sem svöruðu spurningunum fannst vanta 

eftirfylgd og vildu hitta stuðningsfulltrúa sinn oftar. Þá kom fram neikvæð gagnrýni á 

jafningjastuðning tveggja stuðningsfulltrúa. Með eftirfylgd hefði verið hægt að bregðast við 

henni um leið og leiðrétta þannig vinnubrögð stuðningsfulltrúanna og útvega þessum 

stuðningsþegum nýja stuðningsfulltrúa. 

 

Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar á Stuðningsneti Krafts sýna fram á marga nytsamlega þætti til að 

halda áfram að þróa og gera þjónustuna og jafningjastuðninginn betri hjá félaginu. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þjálfun stuðningsfulltrúa er á réttri leið en jafnvel má leggja 

ennþá meiri áherslu á virka hlustun og segja frá reynslu sinni á viðeigandi hátt á námskeiði 

stuðningsfulltrúa. Það er að segja að halda áfram að leggja áherslu á hlutverkaleiki, virka 

hlustun og deila af reynslu sinni á viðeigandi hátt. Sálfræðingur félagsins þarf að leggja ríkari 

áherslu á það á námskeiðinu hvað það skiptir miklu máli fyrir stuðningsþega að haft sé 

samband aftur eftir fyrsta skipti stuðnings. Það kom ítrekað fram að stuðningsþegum þótti 

eftirfylgd ábótavant og þarf því sálfræðingur að innleiða betra gæðaeftirlit og hafa samband 

eftir að stuðningur hefur farið fram til að bjóða fram frekari þjónustu. Slík eftirfylgd kemur 

sér líka vel fyrir stuðningsfulltrúana sem fá þá endurgjöf hvað þeir eru að gera vel og hvað 

hefði mátt bæta í stuðningnum. 

Þá er einnig mikilvægt að halda áfram að meta umsækjendur inn í Stuðningsnetið svo 

þeir séu í stakk búnir til að deila af sjálfum sér og veita öðrum hlustun, skilning og stuðning. 

Einnig skiptir máli að halda áfram að stækka og víkka stuðningsnetið með fleiri 

stuðningsfulltrúum svo hægt sé að mæta sem flestum krabbameinsgreindum og aðstandendum 

sem leita jafningjastuðnings hjá félaginu. Eins og fram hefur komið stendur til að halda 

stuðningsfulltrúanámskeið á landsbyggðinni til að fjölga stuðningsfulltrúum sem búa þar til 

að geta mætt þörfum þeirra sem ekki búa á höfuðborgarsvæðinu.  
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Vissulega var þátttakendafjöldi ekki mikill í þessari rannsókn sem þar af leiðandi 

takmarkar alhæfingargildi niðurstaðna en það var mjög mikilvægt að fá íslenska rannsókn á 

þessu sviði þar sem ekki hefur áður verið gerð rannsókn á hvað hefur áhrif á útkomu úr 

jafningjastuðningi fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra á Íslandi. Þessar 

niðurstöður gefa þó góða vísbendingu um hvað er mikilvægt að leggja áherslu á í þjálfun 

stuðningsfulltrúa og í veitingu jafningjastuðnings. Rannsakandi vonast til að hægt verði að 

byggja á þessari rannsókn til að halda áfram að skoða ávinning jafningjastuðnings fyrir 

krabbameinsgreinda og aðstandendur á Íslandi. Í ljósi þess hve þátttakendur voru fáir var ekki 

hægt að þáttagreina spurningalistann og urðu rannsakendur því að meta hvaða spurningar 

tilheyrðu hvaða heildarbreytu fyrir sig. Í næstu rannsókn væri æskilegt að þátttakendur væru 

það margir að hægt væri að þátttagreina spurningalistann til að sjá hvort að þær spurningar 

sem voru notaðar til að mynda heildaránægju, heildaraðlögun og heildarávinning komi skýrt 

fram í sérstökum þáttum. Þá væri einnig nytsamlegt að hafa samanburðarhóp til að sjá mun á 

þeim sem sækja sér jafningjastuðning og þeim sem gera það ekki. 

Það er gott að sjá að niðurstöðum þessarar rannsóknar ber vel saman við niðurstöður 

erlendra rannsókna á þessu sviði. Það segir okkur að við erum að gera rétta hluti í þjálfun 

stuðningsfulltrúa og í jafningjastuðningnum sjálfum og að við getum nýtt okkur erlendar 

upplýsingar um jafningjastuðning hérlendis. 

Ljóst er að Kraftur er á réttri leið með að þróa gott stuðningsnet fyrir 

krabbameinsgreinda og aðstandendur og þörf sé á slíkri jafningjafræðslu. Með þessari 

rannsókn hefur Kraftur fengið mikilvægar upplýsingar til að halda áfram þróun stuðningsnets 

síns á komandi árum. Það byggir á góðum grunni en alltaf má gera gott enn betra.  
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Viðauki 1: Kynningarbréf í tölvupósti 

 

Sæll/sæl  

Fyrir stuttu fékkst þú símtal varðandi hugsanlega þátttöku í rannsókn á Stuðningsneti Krafts.  

Meðfylgjandi er könnun sem við biðjum þig að svara um upplifun þína af Stuðningsneti 

Krafts. Þér er ekki skylt að taka þátt en hvert svar er mikilvægt. Farið er með öll svör sem 

trúnaðarmál og þau eru ekki rekjanleg til einstaklinga.  

Niðurstöður verða nýttar við þróun Stuðningsnets Krafts.  

Það tekur 10 til 15 mínútur að svara listanum í heild sinni.  

 

Vinsamlega ýtið á hlekkinn hér fyrir neðan til að svara könnuninni.  

Svara könnun  

 

Anna Sigríður Jökulsdóttir sálfræðingur var ábyrgðarmaður rannsóknarinnar þar til  

1. nóvember síðastliðinn en þá tók Gyða Eyjólfsdóttir sálfræðingur við sem ábyrgðarmaður. 

Gyða var umsjónarmaður Stuðningsnets Krafts á undan Önnu Sigríði og því þekkir hún vel 

inn á það starf sem þar er unnið.  

Ef þú hefur einhverjar spurningar um könnunina vinsamlegast hafðu samband við Gyðu í 

síma 866-0110 eða á netfangið salarafl@salarafl.is. Athugið að ef hún svarar ekki í síma, 

skildu þá eftir skilaboð í talhólfi.  

 

Bestu þakkir fyrir að leggja okkur lið  

Gyða Eyjólfsdóttir Ph.D  

Hulda Hjálmarsdóttir, BS nemi í sálfræði. 
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Viðauki 2: Spurningalisti 

Þátttakandi góður, eftirfarandi er spurningalisti um upplifun þína á jafningjastuðningi hjá 

Stuðningsneti Krafts. Svörin nýtast við rannsókn og þróun Stuðningsnetsins. Áður en byrjað 

er ber að upplýsa þig um að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum né 

spurningalistanum í heild. Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og þau eru ekki 

rekjanleg til einstaklinga. Það tekur um 10 til 15 mínútur að svara listanum í heild sinni. 

 

Anna Sigríður Jökulsdóttir sálfræðingur var ábyrgðarmaður rannsóknarinnar þar til  

1. nóvember síðastliðinn en þá tók Gyða Eyjólfsdóttir sálfræðingur við sem ábyrgðarmaður. 

Gyða var umsjónarmaður Stuðningsnets Krafts á undan Önnu Sigríði og því þekkir hún vel 

inn á það starf sem þar er unnið.  

 

Ef þú hefur  einhverjar spurningar um könnunina vinsamlega hafðu samband við Gyðu í síma 

866 – 0110 eða á netfangið salarafl@salarafl.is. Athugið ef hún svarar ekki í síma, skildu þá 

eftir skilaboð í talhólfi. 

      
Kyn 
☐ Karl  
☐ Kona 
   
Aldur 
☐  18 – 24 ára 
☐  25 – 34 ára 
☐  35 – 44 ára 
☐  45 – 54 ára 
☐  55 – 64 ára 
☐ 65 ára og eldri 
 
Saga um krabbamein 
☐ Greindur 
☐ Aðstandandi 
 
Kyn stuðningsfulltrúa 
☐ Karl  
☐ Kona 
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Vinsamlega svaraðu eftirfarandi spurningum um jafningjastuðninginn hjá 
Stuðningsneti Krafts: 

 
1. Hvernig kom til að þú fékkst jafningjastuðning hjá Stuðningsneti Krafts? 

 
☐  Mér var vísað á Kraft af heilbrigðisstarfsmanni. 
☐  Mér var vísað á Kraft af vini/kunningja/skyldmenni eða tengdum aðila. 
☐  Ég frétti af Krafti í fjölmiðlaumfjöllun. 
☐  Ég sá bækling eða annað prentað kynningarefni Krafts. 
☐  Ég sá/heyrði auglýsingu um starfsemi Krafts. 
☐  Annað, ______________________________________________________  

 
 

2. Með hvaða hætti fóru samskipti þín og stuðningsfulltrúans fram (vinsamlega merkið 
við öll atriði sem við á)? 
 
☐ Í síma 
☐ Með tölvupósti 
☐ Gegnum samskiptamiðla á internetinu 
☐ Við hittumst 

  
3. Hversu oft fór jafningjastuðningur fram (fjöldi samtala)? 

 
☐ Einu sinni 
☐ Tvisvar til fjórum sinnum 
☐ Fimm til sjö sinnum 
☐ Oftar 

 
4. Yfir hve langt tímabil stóð jafningjastuðningurinn?  

 
☐ Eitt samtal 
☐ Eina til tvær vikur 
☐ Nokkrar vikur 
☐ Nokkra mánuði 
☐ Lengur 

 
5. Hafði stuðningsfulltrúinn samband við þig að fyrra bragði á því tímabili sem 

jafningjastuðningur fór fram en eftir að hann hafði samband í fyrsta skipti? 
 
☐ Nei 
☐ Einu sinni 
☐ Tvisvar til þrisvar 
☐ Oftar 
☐ Á ekki við, vildi ekki frekari stuðning 
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6. Hversu greiðan eða takmarkaðan aðgang hafðir þú að jafningjastuðningi frá 
stuðningsfulltrúanum þínum á því tímabili sem á stuðningnum stóð? 

 
 

7. Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) varstu við fjölda skipta sem þú og stuðningsfulltrúi þinn 
áttuð samskipti? 

 
 

8. Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) varstu við lengd þess tímabils sem jafningjastuðningurinn 
stóð yfir? 

 

 

9. Hversu sáttur eða ósáttur varstu með hvernig jafningjastuðningnum lauk? 

 

 

10. Hversu vel eða illa fannst þér þú geta samsamað þig með stuðningsfulltrúanum 
þínum? 

 
 

11. Hversu mikla eða litla samhygð eða hluttekningu upplifðir þú frá stuðningsfulltrúa 
þínum? 

 
 
 

Mjög takmarkaðan Frekar takmarkaðan Í meðallagi Frekar greiðan Mjög greiðan 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög ósátt(ur) Frekar ósátt(ur) Í meðallagi Frekar sátt(ur) Mjög sátt(ur) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög ósátt(ur) Frekar ósátt(ur) Í meðallagi Frekar sátt(ur) Mjög sátt(ur) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög ósátt(ur) Frekar ósátt(ur) Í meðallagi Frekar sátt(ur) Mjög sátt(ur) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög illa Frekar illa Í meðallagi Frekar vel Mjög vel 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög litla Frekar litla Í meðallagi Frekar mikla Mjög mikla 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12. Hversu mikla eða litla hlustun og skilning upplifðir þú frá stuðningsfulltrúa þínum? 

 
 

 

13. Hversu vel eða illa fannst þér stuðningsfulltrúinn þinn vera í stakk búinn til að segja 
frá sinni sögu á viðeigandi hátt? 

 
 

 

14. Hversu mikið eða lítið telurðu að jafningjastuðnigurinn hafi aukið getu þína til að 
ræða við heilbrigðisstarfsfólk um veikindi þín? 

 

 

 

15. Hversu mikið eða lítið telurðu að jafningjastuðningurinn hafi bætt samskipti varðandi 
veikindi þín við fjölskyldu og/eða vini? 

 
 

 

16. Hversu mikið eða lítið telurðu að jafningastuðningurinn hafi aukið getu þína til að afla 
upplýsinga í velferðarkerfinu, í tengslum við fjármál, þjónustu eða annað varðandi 
sjúkdóminn og það sem honum fylgir? 

 

 

 

 

Mjög lítinn Frekar lítinn Í meðallagi Frekar mikinn Mjög mikinn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög illa Frekar illa Í meðallagi Frekar vel Mjög vel 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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17. Hversu mikið eða lítið telurðu að jafningjastuðningurinn hafi hjálpaði þér að aðlagast 
breyttum aðstæðum í kjölfar sjúkdómsins? 

 
 

18. Ef þú upplifðir streitu í tengslum við sjúkdóminn, hversu mikið eða lítið telur þú að 
jafningjastuðningurinn hafi dregið úr þeirri streitu? 

 
 
☐ Upplifði ekki streitu 
 
 
19. Ef þú upplifðir erfiðar tilfinningar í tengslum við sjúkdóminn, hversu mikið eða lítið 

telur þú að jafningjastuðningurinn hafi hjálpað þér að vinna úr þeim tilfinningum? 

 
 
☐ Upplifði ekki erfiðar tilfinningar 
 
 
20. Hversu mikið eða lítið telur þú að jafningjastuðningurinn hafi aukið trú þína á eigin 

getu til að takast á við sjúkdóminn og það sem honum fylgir/fylgdi? 

 
 

21. Hversu mikið eða lítið telur þú að jafningjastuðningurinn hafi aukið bjartsýni eða von 
þína um að þú getir/gætir tekist á við sjúkdóminn og það sem honum fylgir/fylgdi? 

 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi 
mikið/lítið 

Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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22. Hversu mikið eða lítið telur þú að jafningjastuðningurinn hafi aukið getu þína til að 
finna nýjar leiðir í breyttum aðstæðum í tengslum við veikindin? 

 
 
23. Hversu mikið eða lítið telur þú að jafningjastuðningurinn hafi aukið upplifun þína um 

að hafa stjórn í aðstæðum í tengslum við veikindin, til dæmis á eigin viðbrögðum á 
erfiðum aðstæðum? 

 

 

24. Ef þú upplifðir áhyggjur eða ótta í tengslum við sjúkdóminn, hversu mikið eða lítið 
telur þú að jafningastuðningurinn hafi dregið úr þeim áhyggjum eða ótta? 

 
 
☐ Upplifði ekki áhyggjur eða ótta 
 

 

25. Hversu mikinn eða lítinn stuðning upplifðir þú að þú fengir frá fjölskyldu og/eða 
vinum í tengslum við sjúkdóminn? 

 

 

26. Ef þú upplifðir félagslega einangrun í kjölfar sjúkdómsins hversu mikið eða lítið 
hjálpaði jafningjastuðningurinn þér að rjúfa þá einangrun? 

 

 

☐ Upplifði ekki félagslega einangrun 
 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi 
mikið/lítið 

Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítinn Frekar lítinn Í meðallagi Frekar mikinn Mjög mikinn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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27. Hversu mikið eða lítið hjálpaði jafningjastuðningurinn þér að líta á upplifun þína og 
viðbrögð sem eðlileg miðað við aðstæður? 

 
 
 

28. Hversu mikið eða lítið telur þú að jafningjastuðningurinn hafi styrkt þig í tengslum við 
sjúkdómsinn? 

 
 
 
29. Hversu mikil eða lítil upplýsinga- og þekkingarveita telur þú að 

jafningjastuðningurinn hafi verið þér í tengslum við sjúkdóminn? 

 

 

 

30. Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) ertu með jafningjastuðninginn sem þú hlaust hjá 
Stuðningsneti Krafts? 

 
 
Hvað varstu sátt(ur) með? Og hvað hegði betur mátt fara?  
 
___________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

Athugaðu að þar sem svör eru ekki rekjanleg þá er ekki hægt að bregðast við með beinum hætti ef svarandi er 
ekki ánægður með stuðninginn sem hann fékk en ef svo er þá ertu hvattur (hvött) til að hafa samband við 
ábyrgarmann rannsóknarinnar, Gyðu Eyjólfsdóttur sálfræðing í netfangið salarafl@salarafl.is eða í síma 866-
0110. 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítið Frekar lítið Í meðallagi Frekar mikið Mjög mikið 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög lítil Frekar lítil Í meðallagi 
mikil/lítil 

Frekar mikil Mjög mikil 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög ósátt(ur) Frekar ósátt(ur) Í meðallagi Frekar sátt(ur) Mjög sátt(ur) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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31. Hversu mikinn eða lítinn ávinning telurðu þig hafa haft af jafningjastuðningi í gegnum 
Stuðningsnet Krafts? 

 
 

Hver var mesti ávinningurinn og hvað hefði betur mátt fara?  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

Athugaðu að þar sem svör eru ekki rekjanleg þá er ekki hægt að bregðast við með beinum hætti ef svarandi er 
ekki ánægður með stuðninginn sem hann fékk en ef svo er þá ertu hvattur (hvött) til að hafa samband við 
ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Gyðu Eyjólfsdóttur sálfræðing, í netfangið salarafl@salarafl.is eða í síma 866-
0110. 

 

32. Hversu vel eða illa stóðst jafningjastuðningur Stuðningsnets Krafts væntingar þínar? 

 

 

33. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með jafningjastuðningi hjá 
Stuðningsneti Krafts? 

 
Að lokum ertu beðin(n) að svara eftirfarandi spurningu varðandi þróun 
Stuðningsnetsins: 
 
 

34. Hversu jákvætt eða neikvætt telur þú að sálfræðingur sem tekur á móti 
stuðningsbeiðnum hafi samband við fólk eftir að það hefur þegið jafningjastuðning, til 
að athuga hvort það óski frekari stuðnings eða ráðlegginga? 
 
☐ Mjög neikvætt 
☐ Frekar neikvætt 
☐ Í meðallagi jákvætt/neikvætt 
☐ Frekar jákvætt 
☐ Mjög jákvætt 

Mjög lítinn Frekar lítinn Í meðallagi Frekar mikinn Mjög mikinn 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög illa Frekar illa Í meðallagi Frekar vel Mjög vel 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mjög ólíklegt Frekar ólíklegt Í meðallagi Frekar líklegt Mjög líklegt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Geturðu sagt í stuttu máli frá helstu áhrifum stuðningsins, fannst þér einhverju ábótavant? 
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Viðauki 3: Leyfi Vísindasiðanefndar 
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Viðauki 4: Breyting ábyrgðarmanns rannsóknar 
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 Viðauki 5: Þagnarheit 
 

 


