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Akureyri  15. janúar 2015. 

 
 
 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannsóknina:  
Lækning, líkn: Tengsl heilsustýrirótar við sálfélagslega og líkamlega líðan hjá 

einstaklingum í lækninga- eða líknandi meðferð vegna krabbameins. 
 
 
Kæri viðtakandi 
Við undirritaðar, Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri (HA) og Dóra Björk 
Jóhannsdóttir, nemandi í meistaranámi við HA, viljum vinsamlegast fara þess á leit við þig að 
veita okkur stuðning við rannsóknarverkefni okkar. Rannsóknin beinist að því að skoða 
hvernig einstaklingar sem eru í meðferð vegna krabbameins takast á við þær aðstæður og 
hvernig þeirra andlega og líkamlega líðan er á meðferðartímanum. Við öflun upplýsinga 
munum við nota þrjá spurningalista sem hér fylgja með.    

 
Þátttaka þín og samþykki fyrir þátttöku felst í því að svara meðfylgjandi spurningalistum og 
senda til baka í frímerktu umslagi sem hér fylgir með. Það tekur 20-30 mínútur að svara 
öllum listunum. Að svara spurningalistunum gildir sem upplýst samþykki þitt fyrir þátttöku.  
 
Það er von okkar að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn, þátttaka þín er mikils 
virði fyrir okkur og annað heilbrigðisstarfsfólk sem kemur að meðferð einstaklinga sem eru 
með krabbamein á hvaða stigi sem það er. Ef einhverjar spurningar vakna eða þú vilt fá 
frekari upplýsingar, hvetjum við þig til að hafa samband. 
 
Markmið og tilgangur rannsóknarinnar er að: 

 Að skoða hvernig einstaklingar sem eru í meðferð vegna krabbameins takast á við 
sjúkdóminn og meðferðina. Til þess verður notaður spurningalistinn 
Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) Form C sem er spurningalisti um 
heilsustýrirót sem skipt er í innri og ytri heilsustýrirót. Innri heilsustýrirót segir í stuttu 
máli til um hvort einstaklingurinn trúi því að það sem hafi mest áhrif á hans heilsu 
liggi í hans eigin breytni þ.e. að hegðun hans sjálfs eða eiginleikar hafi áhrif á þau 
atvik eða atburði sem hann lendir í. Ytri heilsustýrirót segir til um hvort 
einstaklingurinn trúi því að þau atvik eða atburðir sem hann lendir í séu háð 
aðgerðum annarra, örlögum, heppni eða tilviljunum og það ráði mestu um heilsu 
hans. 

 Að skoða andlega líðan (kvíða og þunglyndiseinkenni) með notkun spurningalistans 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

 Að skoða líkamlega líðan með notkun spurningalistans Anderson Symptom Inventory 
(MDASI). 

 Að forprófa þýðingu spurningalistanna, af ensku yfir á íslensku, og skoða tengsl á milli 
heilsustýrirótar og þunglyndis, kvíða eða líkamlegra einkenna.  

 
 



Tilgangur rannsóknarinnar er að afla upplýsinga sem gætu gefið vísbendingar um hvernig 
einstaklingar með krabbamein bregðast við á ákveðnum tímabilum í sjúkdómsferlinu og 
hvaða þættir gætu haft áhrif þar á. Með slíkum upplýsingum er betur hægt að koma auga á 
og skilgreina þá erfiðleika sem eru til staðar, veita viðeigandi stuðning og virkja þau bjargráð 
sem hæfa hverjum og einum hvar sem þeir eru staddir í sínu sjúkdómsferli. Forprófunin á 
þýðingunum yfir á íslensku á MHLC-C og MDASI, spurningalistunum er liður í að búa  til 
mælitæki sem geta verið gagnleg fyrir mat á því hvernig best sé að nálgast og styðja 
sjúklinginn út frá hans eigin forsendum, líðan, trú og andlegum og líkamlegum styrk. 
 
Hvernig eru þátttakendur valdir: 
Einstaklingum sem uppfylla eftirfarandi skilyrði verður öllum boðin þátttaka: Viðkomandi sé í 
meðferð á göngudeild vegna krabbameins, hafi fullan skilning á töluðu og skrifuðu íslensku 
máli og sé 18 ára eða eldri. 
 
Upplýsingar sem þátttakandi gefur í rannsókninni – trúnaður rannsakenda: 
Allar upplýsingar sem þú gefur í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu 
reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd og 
vinnslu og eyðingu gagna. Spurningalistarnir eru ópersónugreinanlegir og því verður á engan 
hátt unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Rannsóknargögn (svör frá þátttakendum) 
verða varðveitt á öruggum stað hjá ábyrgðarmanni rannsóknar, Elísabetu, og þeim verður 
eytt ekki seinna en fimm árum eftir að rannsókn hófst. Þér er frjálst að hætta þátttöku á 
hvaða tímapunkti sem er í rannsókninni án afleiðinga fyrir þig. Ef þú ákveður að taka þátt 
viljum við benda þér á að mikilvægt er að svara öllum spurningum eins nákvæmlega og þú 
treystir þér til, það leiðir til skýrari niðurstaðna úr rannsókninni. Eins er þér velkomið að hafa 
samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar, Elísabetu, ef þess gerist þörf. 
 
Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar, Persónuvernd hefur verið tilkynnt 
um rannsóknina og stjórnendur þeirra stofnana sem taka þátt hafa veitt samþykki sitt fyrir 
rannsókninni. 

 
Kær kveðja og þakkir fyrir að hafa gefið þér tíma til að lesa þetta, 

 
__________________________    ________________________ 
        Elísabet Hjörleifsdóttir                          Dóra Björk Jóhannsdóttir 
       
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar: 
Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, dósent, Háskólanum á Akureyri, 
sérfræðingur í krabbameins og líknarhjúkrun, Heimahlynningunni á Akureyri,  
600 Akureyri, gsm: 862-5369; netfang: elisabet@unak.is  
 
Meðrannsakandi: 
Dóra Björk Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur í líknarhjúkrun, Heimahlynningunni á Akureyri,  
nemandi í meistaranámi í heilbrigðisvísindum, Háskólanum á Akureyri, 
600 Akureyri, gsm: 862-5503; netfang: dorabjorkjohannsdottir@gmail.com  
 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn getur þú snúið þér til 
Vísindasiðanefndar, Tryggvagötu 17,  101 Reykjavík. Sími: 551 7100,  tölvupóstfang: vsn@vsn.is 
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