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Útdráttur 

Bakgrunnur rannsóknar: Hugtakið heilsustýrirót hefur mikið verið rannsakað og hefur það verið 

skilgreint sem innri eða ytri stýrirót. Rannsóknir sýna að heppilegra er að vera með innri stýrirót, 

það tengist frekar heilsueflandi hegðun og einstaklingar með innri stýrirót aðlagast sjúkdómum 

betur.   

Tilgangur rannsóknar: Tilgangurinn var að kanna heilsustýrirót einstaklinga með krabbamein 

með notkun spurningalistans Multidimensional Health Locus of Control Scale-form C (MHLC-C) 

og einkenni þunglyndis og kvíða með notkun spurningalistans Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS). Einnig var tilgangurinn að skoða mun á heilsustýrirót, kvíða eða þunglyndis-

einkennum eftir bakgrunnsbreytum þátttakenda, tengsl innri og ytri stýrirótar við kvíða og 

þunglyndiseinkenni og að forprófa íslensku útgáfu spurningalistans MHLC-C. 

Aðferð: Megindleg lýsandi þversniðsrannsókn með hentugleikaúrtaki. Spurningalisti var 

afhentur 150 einstaklingum með krabbamein sem voru í meðferð á þremur göngudeildum á Íslandi. 

Notast var við SPSS tölfræðiforritið við tölfræðiútreikninga. Framkvæmd var þáttagreining á 

MHLC-C listanum, skoðaður munur á meðaltölum hópa og fylgni á milli þátta. 

Niðurstöður: Svarhlutfall var 72%. Af fjórum þáttum stýrirótar var hæst meðaltal ytri stýrirótar 

með trú á lækna, næst hæst var meðaltal innri stýrirótar. Niðurstöður úr þáttagreiningu voru góðar, 

þáttahleðslur röðuðust vel innan hvers þáttar og voru á bilinu 0,633 – 0,899. Innri áreiðanleiki 

þáttanna sem mældur var með Cronbach´s alpha stuðli var á bilinu 0,765 – 0,917. Meðal eða mikil 

einkenni þunglyndis komu fram hjá 16,7% þátttakenda og kvíði hjá 13%. Konur voru með 

marktækt meiri einkenni þunglyndis en karlar og eldri einstaklingar með marktækt meiri ytri 

stýrirót með trú á lækna. Meirihluti einstaklinga sögðust vera í læknanlegri meðferð og þeir voru 

með marktækt minni einkenni þunglyndis og kvíða samanborið við þá sem ekki voru í læknanlegri 

meðferð. Jákvæð fylgni reyndist vera á milli ytri stýrirótar með trú á tilviljun og ytri stýrirótar með 

trú á aðra og innri stýrirótar. Marktæk neikvæð fylgni var á milli innri stýrirótar og þunglyndis og 

ytri stýrirótar með trú á lækna og þunglyndis. Einnig var marktæk neikvæð fylgni á milli þess að 

vera með endurteknar greiningar krabbameins og ytri stýrirótar með trú á lækna.  

Ályktun: Að mæla stýrirót hjá sjúklingum með krabbamein getur gefið ákveðið forspárgildi um 

innri styrk sjúklinga. MHLC-C mælitækið reyndist áreiðanlegt og er mikilvægt innlegg í framtíðar-

rannsóknir á íslenskum sjúklingum með krabbamein.  

 

Lykilorð: Heilsustýrirót, þunglyndi, kvíði, langvinn veikindi, krabbamein 
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Abstract 

Background: The concept health locus of control has been studied much and has been defined as 

internal or external locus of control. Research has shown that internal locus of control is linked 

with healthier lifestyle and these individuals adjust better to illnesses.  

The purpose: The purpose was to examine health locus of control in patients with cancer using 

the Multidimensional Health Locus of Control Scale-form C (MHLC-C) and symptoms of 

depression and anxiety using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). The aim was 

also to examine differences in health locus of control, symptoms of depression and anxiety with 

regard to background variables, correlation between internal and external locus of control and 

depression and anxiety, and to assess the reliability of the Icelandic version of the MHLC-C.    

Method: Quantitative, descriptive cross-sectional study using a purposive sample. The 

questionnaires were distributed to 150 individuals with cancer in three outpatient clinics in Iceland. 

Factor analysis was conducted on the MHLC-C Scale, mean scores were compared between 

groups, and correlation between variables was examined.    

Results: Response rate was 72%. Of the four factors on the MHLC-C, the external locus of 

control, having faith in doctors subscale had the highest mean, the next after that was for internal 

locus of control. The factor analysis revealed loading between 0,633–0,899 for each item. 

Cronbach´s alpha was 0,765–0,917. High or medium score for depression was 16,7% and 13% had 

anxiety. Women scored significantly higher than men on depression and older participants 

believing in doctors had significantly more external control. The majority of individuals said that 

they were undergoing medical treatment and they had significantly less symptoms of depression 

and anxiety compared to those who said they were receiving palliative treatment or symptom 

control. Positive correlation was found between external locus of control believing in coincidences, 

external locus of control believing in others and internal locus of control. Significant negative 

correlation was found between internal locus of control and symptoms of depression and external 

locus of control believing in doctors and symptoms of depression. A significant negative 

correlation was found between having repeated recurrences of cancer diagnosis and external locus 

of control believing in doctors.   

Conclusion: To measure locus of control in patients with cancer can predict patients´ inner 

strength. The MHLC-C proved to be reliable and is a valuable contribution to future research on 

psychosocial issues in Icelandic cancer patiens.  

 

Keywords: Health locus of control, depression, anxiety, chronic illness, cancer. 
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Kafli 1 - Inngangur 

Á Íslandi greinast um 1400 Íslendingar árlega með krabbamein, fjórföld aukning hefur orðið frá því 

að skráningar hófust hér á landi árið 1956. Orsakirnar eru taldar vera tvenns konar, annars vegar 

þær að Íslendingum hefur fjölgað og er þá hlutfallslega mesta aukningin í eldri aldurshópum. Sú 

fjölgun vegur þungt þar sem langflest krabbamein greinast hjá eldra fólki. Hins vegar er aukin 

áhætta á að greinast með krabbamein en það sést með auknu nýgengi á 100.000 íbúa (Laufey 

Tryggvadóttir, Elínborg J. Ólafsdóttir og Jón Gunnlaugur Jónasson, 2015). Einstaklingum sem 

greinast með krabbamein hefur því fjölgað undanfarin ár. Rannsóknir hafa sýnt að kvíði og 

þunglyndi eru nokkuð algeng og oft vangreind vandamál hjá krabbameinssjúklingum og 

vanmeðhöndluð (Arrieta o.fl., 2013; Clinton-McHarg o.fl., 20014; Walker o.fl., 2013). Jafnframt 

hefur verið sýnt fram á tengsl á milli sálfélagslegrar vanlíðunar hjá krabbameinsssjúklingum og trú 

þeirra á að hve miklu leyti þeir geti haft stjórn á aðstæðum sem þeir lenda í (Arraras, Wright, Jusue, 

Tejedor og Calvo, 2002; Tege o.fl., 2014). 

 

Bakgrunnur rannsóknar 

Hugtakið stýrirót kemur fyrst fram í félagsnámskenningu Julian Rotters (1966). Samkvæmt Rotter  

hafa einstaklingar annað hvort innri eða ytri stýrirót. Að vera með innri stýrirót þýðir fyrir 

einstaklinginn að hann trúir því að hann hafi sjálfur áhrif á þá atburði eða atvik sem fyrir hann 

koma á meðan ytri stýrirót felur í sér trú á að hann hafi engin áhrif þar á. Að hafa ytri stýrirót hefur 

verið skilgreint nánar sem trú á valdamikla aðra eða sem trú á tilviljun og örlög. Með trú á 

valdamikla aðra er átt við að einstaklingar trúi því að heilsa þeirra og líðan sé háð aðgerðum eða 

viðbrögðum annarra sem geta verið læknar eða annað heilbrigðisstarfsfólk eða fjölskylda og vinir. 

Trú á tilviljun og örlög er þá þegar einstaklingar trúa því að heilsa þeirra sé alfarið háð tilviljun og 

örlögum (Wallston, Stein og Smith, 1994). 

Stýrirót hefur verið rannsökuð nokkuð mikið frá því að hugtakið kom fyrst fram og hefur 

sálfræðingurinn Kenneth. A. Wallston lagt fram nýrri skilgreiningu á hugtakinu sem hann nefnir 

heilsustýrirót. Þar er vísað til stýrirótar sem tengist heilsufarshegðun fólks, bæði hjá frískum 

einstaklingum og hjá einstaklingum sem búa við langvinn veikindi (Wallston, 2005). Almennt 

þykir hjálplegra að hafa innri stýrirót, hún tengist frekar heilsueflandi hegðun og einstaklingar með 

innri stýrirót eru líklegri til að huga betur að heilsunni og sýna ábyrgari hegðun (Steptoe og 

Wardle, 2001; Wallston og Wallston, 1978). Þeir einstaklingar sem hafa innri stýrirót eru líklegri til 

að búa yfir meiri von (Lin og Tsay, 2005) og þeir eru einnig líklegri til að búa yfir sterkari 

bjargráðum en einstaklingar með ytri stýrirót (Arraras o.fl., 2002; Crisson og Keefe, 1988). Með 

því að skoða stýrirót einstaklinga er hægt að fá mikilvægar upplýsingar, enn fremur geta 

upplýsingar um heilsustýrirót sérstaklega verið gagnlegar þar sem þær gefa vísbendingar um 

heilsufarshegðun þar sem ábyrgari hegðun tengist innri stýrirót (Wallston og Wallston, 1978; 

Steptoe og Wardle, 2001). Auk þess sem innri stýrirót einstaklinga með langvinna sjúkdóma svo 

sem krabbamein tengist betri andlegri líðan eða minni kvíða og þunglyndi (Thege o.fl., 2014). 
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Einstaklingar með krabbamein sem hafa innri stýrirót búa líka við meiri lífsgæði og hafa meiri von 

en þeir sem hafa ytri stýrirót, sérstaklega ytri stýrirót með trú á tilviljun og örlög (Shaha o.fl., 2011; 

Lin og Tsay, 2005). Stýrirót þarf samt ekki að vera eitthvert óbreytanlegt ferli heldur eitthvað sem 

hægt er að hafa áhrif á með tímanum (Hulbert-Williams, Neal, Morrison, Hood og Wilkinson, 

2012). Í ljósi fyrrgreindra niðurstaðna getur heilbrigðisstarfsfólk nýtt sér þessar upplýsingar og 

reynt að stuðla að innri stýrirót skjólstæðinga sinna og þannig stuðlað að betri aðlögun að 

veikindum, virkari bjargráðum og minnkað líkur á þunglyndi og kvíða.  

Arraras, o.fl. (2002) gerðu samanburðarrannsókn á Spáni þar sem bornir voru saman tveir hópar 

langveikra einstaklinga. Annars vegar var hópur af 51 einstaklingi með krabbamein og hins vegar 

hópur af 67 einstaklingum með annars konar kvilla en báðir hóparnir áttu það sameiginlegt að vera 

með verki. Hóparnir svöruðu þremur spurningalistum, Multidimensional Health Locus of Control 

Scale sem felur í sér spurningar um stýrirót, Hospital Anxiety and Depression Scale um kvíða og 

þunglyndiseinkenni, The University of Washington Pain Clinic Screening Questionnaire, um verki 

og spurningalistanum Ways of Coping Checklist þar sem spurt er um bjargráð.  Niðurstöðurnar 

sýndu tengsl hjá báðum hópum á milli þess að hafa litla innri stýrirót og þess að sýna einkenni um 

þunglyndi ofan viðmiðunarmarka, auk þess voru þeir sem höfðu litla innri stýrirót með óvirkari 

bjargráð en einstaklingar með sterka innri stýrirót. Ekki var munur á hópunum tveimur hvað þessi 

tengsl varðaði en einstaklingar með krabbamein voru með marktækt minni innri stýrirót en 

samanburðarhópurinn. Arraras og félagar veltu því fyrir sér hvort ástæðan fyrir minni innri stýrirót 

einstaklinga með krabbamein sé sú að krabbamein þyki sjúkdómur sem ekki sé hægt að hafa stjórn 

á og þess vegna minnki upplifun þeirra á stjórn.  

Í kerfisbundinni yfirlitsrannsókn Walker o.fl. (2013) kemur fram að kvíði og þunglyndi eru 

nokkuð algeng og oft vangreind vandamál hjá krabbameinssjúklingum og vanmeðhöndluð. Þetta 

getur skert lífsgæði þessa hóps og einnig haft neikvæð áhrif á meðferðina. Í samantektarrannsókn 

Stark og House (2000) kemur fram að misjafnt er hve algengur kvíði er hjá einstaklingum með 

krabbamein en í samanburði við heilbrigða einstaklinga er kvíði þó algengari hjá þeim sem eru með 

krabbamein. Krabbamein er alvarlegur sjúkdómur og ekki óeðlilegt að einstaklingar sem greinast 

með krabbamein finni fyrir kvíða. Kvíði getur því verið eðlilegur og jafnvel hjálplegur við ógnandi 

aðstæður en verður stundum sjúklegur. Sjúklegur kvíði einkennist af því að vera úr takti við 

aðstæður þannig að hann verður miklu meiri en aðstæður gefa tilefni til eða að hann verður 

viðvarandi til lengri tíma án þess að neitt nýtt gerist sem gæti skýrt það. Stundum hefur meðferðin 

eða hjálparlyf meðferðarinnar bein áhrif á kvíða en dæmi um það er notkun steralyfja sem flestir 

krabbameinssjúklingar nota á meðan á meðferð stendur og getur aukið á kvíðaeinkenni (Stark og 

House, 2000). Þunglyndi er víðtækt hugatak, getur verið allt frá vægum þunglyndiseinkennum til 

alvarlegs þunglyndis sem einungis er greint af sérlærðum fagmanni á því sviði (Hallgrímur 

Magnússon, 2004).  

Fjöldi erlendra rannsókna hefur beint sjónum að kvíða og þunglyndiseinkennum 

krabbameinssjúklinga í einni og sömu rannsókninni (Arrieta o.fl., 2013; Clinton-McHarg o.fl., 

2014; Gil, Costa, Hilker og Benito, 2012; Mystakidou o.fl., 2005; Pereira, Figueiredo og Fincham, 

2012). Skortur er á íslenskum rannsóknum á sálfélagslegri líðan hjá þessum sjúklingahóp en þær 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á íslenskum sjúklingum í meðferð vegna krabbameins 

eiga samhljóm með erlendum rannsóknarniðurstöðum (Gunnarsdóttir o.fl., 2012; Hjörleifsdóttir, 

Hallberg, Bomsjö og Gunnarsdóttir, 2006; Hjörleifsdóttir, Hallberg, Bomsjö og Gunnarsdóttir, 

2007). Rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl., (2006) var gerð á einstaklingum með krabbamein sem voru í 

lyfja- eða geislameðferð á göngudeildum Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) og Sjúkrahúsinu á 
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Akureyri (SAk). Markmiðið með rannsókninni var að forprófa mælitækin, Brief Symptom 

Inventory 18 (BSI- 18) sem mælir andlega og líkamlega líðan einstaklinga og Ways of Coping 

Cancer Version (WOC-C) sem mælir bjargráð. Niðurstöður bentu til þess konur væru marktækt 

meira að kljást við þunglyndiseinkenni en karlar. Endurtekin rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl., (2007) 

á svipuðu en stærra úrtaki voru í samræmi við fyrri rannsókn höfunda, marktækur munur var á 

kvíða og þunglyndiseinkennum á milli kynja og á milli aldurshópa, konur voru með meiri einkenni 

en karlar og þeir sem yngri voru komu ver út en þeir eldri. Rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2012) var 

gerð á 149 einstaklingum með krabbamein sem voru í meðferð á LSH. Í rannsókninni var verið að 

forprófa Distress Thermometer DT sem er mælitæki sem mælir andlegt álag og til samanburðar var 

HADS kvíða og þunglyndiskvarði lagður fyrir þátttakendur. Niðurstöður rannsakenda sýndu að 

meðaltal þunglyndiseinkenna samkvæmt HADS var 3,12 og meðaltal kvíðaeinkenna 4,18 sem eru 

svipaðar tölur og í rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl. (2006). Spænsk rannsókn Gil o.fl., 2012 þar sem 

mælt var þunglyndi og kvíði 67 einstaklinga með krabbamein með HADS kvíða og 

þunglyndiskvarða við greiningu og aftur 2-4 vikum eftir að hafa lokið meðferð sýndi að meðaltal 

þunglyndiseinkenna var 3,14 við greiningu og hækkaði í 3,89 eftir meðferð en kvíði var 7,41 við 

greiningu og lækkaði í 6,69 eftir meðferð.  Meðaltal þunglyndiseinkenna er hér svipað og í 

fyrrnefndum íslenskum rannsóknum en kvíðaeinkenni meiri.  

Ranchors o.fl. (2010) benda á að upplifun einstaklinga á eigin stjórn minnkar strax eftir 

greiningu krabbameins. Samdóma niðurstöður Arraras o.fl. (2002) og Thege o.fl. (2014), sem getið 

er hér áður, taka undir þetta og sýna neikvæð tengsl innri stýrirótar við þunglyndi og kvíða. Aðrar 

rannsóknarniðurstöður gefa svipaðar vísbendingar um að ef innri stýrirót er meira ríkjandi þá eru 

tengsl á milli þess og betri lífsgæða og líðanar (Saha o.fl., 2011; Cai, Zhou, Yu og Wan, 2011). Að 

auki hafa vísbendingar komið fram um að mismunandi menning geti verið áhrifaþáttur á stýrirót 

einstaklinga (Flórez o.fl., 2009; Hashimoto og Fukhara, 2004; Lin og Tsay, 2005; Cai o.fl., 2011).  

Höfundur þessarar rannsóknar hefur starfað við hjúkrun sjúklinga með langvinna og lífsógnandi 

sjúkdóma um árabil þar sem stærstur hluti þeirra eru einstaklingar sem greinst hafa með 

krabbamein. Á þeim tíma hefur höfundur oft velt því fyrir sér hvað það er sem gefur mikið veikum 

einstaklingum styrk til að takast á við það sem óhjákvæmilegt er í slíkum aðstæðum og velt fyrir 

sér í hverju sá munur liggur sem hann hefur séð á milli einstaklinga varðandi styrk þeirra og 

bjargráð. Mikilvægt er að til sé vitneskja um hvað það gæti verið, en sú þekking þarf að vera byggð 

á gagnreyndri þekkingu. Í ljósi þeirra rannsóknarniðurstaðna sem hér hafa verið til umfjöllunar má 

sjá að sjúklingar með krabbamein geta þurft að takast á við aukin og oft á tíðum alvarleg kvíða- og 

þunglyndiseinkenni (Arrieta o.fl., 2013; ClintonMc-Harg o.fl., 2014; Krebber o.fl., 2014; Pereira 

o.fl., 2012). Um leið sýna niðurstöður að ákveðnir þættir geta haft áhrif á hvernig hverjum og 

einum tekst til við að draga úr vanlíðan sinni og viðhalda lífsgæðum eins og kostur er (Saha o.fl., 

2011; Thege o.fl., 2014). Þetta viðfangsefni er áhugavert og er þessi rannsókn framlag til þeirrar 

þekkingar sem til er nú þegar og, eftir bestu vitund höfundar, fyrsta rannsókn sinnar tegundar sem 

framkvæmd er á íslenskum krabbameinssjúklingum. 

Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna heilsustýrirót einstaklinga með krabbamein með notkun 

spurningalistans Multidimensional Health Locus of Control Scale-form C (MHLC-C) og að skoða 

einkenni þunglyndis og kvíða með notkun spurningalistans Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). Einnig að skoða hvort munur sé á heilsustýrirót þessara einstaklinga, kvíða- eða 
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þunglyndiseinkenna eftir bakgrunnsbreytum svo sem kyni, aldri og hjúskaparstöðu og eins eftir því 

í hvernig meðferð einstaklingar eru, hver ástæða meðferðar er, hvort um er að ræða meðferð til 

lækningar, líknar eða halda niðri einkennum og hver útbreiðsla krabbameinsins er. Ætlunin er að 

skoða hvort einhver tengsl séu á milli innri eða ytri stýrirótar, kvíða- og þunglyndiseinkenna og 

hvernig þau tengsl séu. Einnig er tilgangur þessarar rannsóknar sá að forprófa réttmæti og 

áreiðanleika íslensku útgáfu spurningalistans MHLC-C sem ætlaður er til að mæla stýrirót 

einstaklinga með langvinn veikindi.   

Rannsóknarspurningar 

Megin rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Er munur á innri og ytri stýrirót einstaklinga, kvíða og þunglyndiseinkenna með tilliti til 

bakgrunnsbreyta, ástæðu meðferðar eða útbreiðslu krabbameins? 

2. Eru tengsl á milli innri eða ytri stýrirótar og kvíða eða þunglyndis? 

3. Hvert er réttmæti og áreiðanleiki íslensku þýðingar MHLC-C listans? 

Vísindalegt gildi rannsóknar 

Hið vísindalega gildi rannsóknarinnar er helst það að með þýðingu og forprófun á MHLC-C 

mælitækinu er verið að leggja til mælitæki sem getur nýst fagfólki í heilbrigðisþjónustu á Íslandi 

sem vinnur með sjúklingum sem eiga við alvarleg og langvinn veikindi að stríða. Stýrirót er 

mikilvægur þáttur sem segir til um bjargráð og líðan einstaklinga með langvinn veikindi svo sem 

krabbamein (Lin og Tsay, 2005; Thege o.fl., 2014). Einnig eykur það gildi rannsóknarinnar að með 

henni fást upplýsingar um andlega líðan einstaklinga sem eru greindir með krabbamein og eru í 

krabbameinsmeðferð hér á landi, geislameðferð eða lyfjameðferð, ýmist í læknandi tilgangi eða 

sem líkn. Skortur er á rannsóknum á þessu efni á Íslandi og engar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar hérlendis sem beint hafa sjónum að stýrirót einstaklinga með krabbamein og tengsl 

hennar við sálfélagslega líðan. Þunglyndi og kvíði eru oft vangreind og vanmeðhöndluð einkenni 

hjá einstaklingum með krabbamein og getur haft neikvæð áhrif á þá meðferð sem þeir eru í og skert 

lífsgæði þeirra (Walker o.fl., 2013). Hægt er að nýta vitneskju um stýrirót einstaklinga á ýmsan 

hátt, til dæmis með því að kortleggja betur þá aðstoð og stuðning sem einstaklingar þurfa, því 

líklegt er að einstaklingar með ytri stýrirót séu verr settir hvað varðar aðlögun og bjargráð heldur en 

þeir sem hafa innri stýrirót. Einnig eru þeir einstaklingar sem hafa ytri stýrirót með trú á tilviljanir 

og örlög líklegri til að hafa einkenni þunglyndis og kvíða (Thege o.fl., 2014). Með þessari rannsókn 

má skoða hvort svipuð tengsl séu hér á landi varðandi kvíða og þunglyndi og heilsustýrirót eins og 

komið hefur fram í sambærilegum rannsóknum erlendis og einnig má skoða almennt sálfélagslega 

líðan einstaklinga með krabbamein á Íslandi. 

Rökstuðningur varðandi val á rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn, notað er lýsandi samanburðar rannsóknarsnið og 

lýsandi sambandsrannsóknarsnið. Lýsandi samanburðar rannsóknarsnið og sambandsrannsóknar-

snið henta vel til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram. Lýsandi 
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rannsóknarsnið er notað til að lýsa ástandi hóps en ekki er reynt að hafa nein áhrif á þær breytur 

sem skoðaðar eru (Burns og Grove, 2001; Polit og Beck, 2008). Lýsandi rannsóknarsnið er því 

hentugt til að lýsa tíðni, meðaltali og dreifingu breyta eins og meðal annars er ætlunin í þessari 

rannsókn.  Samanburðarsnið er notað til að lýsa mun á milli breyta hjá ákveðnum hópum en með 

sambandsrannsóknarsniði er verið að skoða hvort tengsl séu á milli breyta innan hóps, hvernig 

þeim tengslum er háttað og hver styrkur þeirra er (Burns og Grove, 2001; Nieswiadomy, 2008). 

Upplýsinga frá þátttakendum er aflað með spurningakönnun en notkun spurningakannana hefur 

aukist verulega síðustu árin í heilbrigðisvísindum. Helsti kostur spurningakannana er að með þeim 

má afla fjölbreyttra gagna á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Aðferðin hentar því vel í 

rannsókn sem þessa. Í spurningakönnunum er hægt að tryggja algjöra nafnleynd og þátttakendur 

taka almennt þátt í þeim án þvingunar. Þannig verður minni hætta á að upp komi siðferðileg 

álitamál (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Mælitæki rannsóknarinnar 

Mælitæki rannsóknarinnar eru tvö. Multidimensional Health Locus of Control, form C (MHLC-C) 

var sérhannað og þróað af sálfræðingnum Kenneth. A. Wallston með einstaklinga með langvinn 

veikindi í huga (Wallston o.fl., 1994). MHLC-C spurningalistinn inniheldur 18 spurningar, eða 

fullyrðingar og býður upp á sex svarmöguleika á Likerts kvarða. Til að kanna kvíða og 

þunglyndiseinkenni er notaður spurningalistinn Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 

hann var þróaður af Zigmond og Snaith 1983 og inniheldur sjö spurningar varðandi kvíða og sjö 

varðandi þunglyndi. Hver spurning hefur fjóra svarmöguleika og merkt er við einn þeirra.   

Skilgreining faglegra hugtaka 

Stýrirót (e. locus of control): Ákveðin stjórnun eða stýrirót sem annað hvort er innri eða ytri 

(Rotter, 1966). 

Innri stýrirót: Einstaklingur trúir því að hegðun hans sjálfs eða eiginleikar hafi áhrif á þau atvik 

eða atburði sem hann lendir í (Rotter, 1966). 

Ytri stýrirót: Einstaklingur hefur ekki trú á því að hegðun hans sjálfs eða eiginleikar hafi áhrif á 

þau atvik eða atburði sem hann lendir í (Rotter, 1966). 

Heilsustýrirót (e. health locus of control): Trú einstaklings varðandi það hvernig stjórn á heilsu 

hans er háttað eða stýrirót sem tengist heilsu og heilsufarshegðun einstaklinga (Wallston, Wallston 

og DeVellis, 1978).   

Langvinn veikindi (e. chronic illness): Langvinn veikindi sem einkennast af stöðugri hægfara 

versnun (WHO, 2015).   

Bjargráð (e. coping): Viðbrögð einstaklinga við auknum kröfum eða aukinni streitu í 

umhverfinu (Lazarus og Folkman, 1984).   

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Sem takmarkanir rannsóknar má nefna reynsluleysi höfundar í gerð megindlegra rannsókna en 

rannsóknin er meistaraverkefni hans. Höfundur nýtur þó leiðsagnar reynds leiðbeinanda og 

ráðgefandi aðila í Háskólanum á Akureyri. Nefna má sem takmörkun að notast er við 
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spurningalista við mat á þunglyndis- og kvíðaeinkennum en greining með viðtali í rannsókn á þessu 

efni þykir nákvæmari  (Krebber o.fl., 2014). Góð reynsla er þó af HADS kvíða og 

þunglyndiskvarðanum sem notaður er hér við mat á einkennum þunglyndis og kvíða einstaklinga 

með langvinn veikindi. 

Rannsóknin er sú fyrsta á Íslandi þar sem verið er að skoða heilsustýrirót einstaklinga með 

krabbamein og því ekki hægt að bera niðurstöður saman við aðrar íslenskar rannsóknir sem getur 

verið ákveðin takmörkun. Einnig má nefna sem takmörkun að verið er að forprófa MHLC-C listann 

á íslensku og hefur því ekki verið gerð áreiðanleikapróf á honum áður. 

Þá má einnig líta á það sem takmörkun að um viðkvæmt málefni er að ræða og einstaklingar 

sem eru í meðferð vegna krabbameins geta verið mjög veikir og þróttlitlir og getur þetta haft áhrif á 

svarhlutfall þátttakenda og þannig haft áhrif á niðurstöður. 

 

Heimildaleit 
 

Heimilda var leitað á Bókasafni Háskólans á Akureyri en einnig var leitað í gagnasöfnunum Ovid, 

Medline, ProQuest og PubMed og notaðir leitarstrengir eins og Google Scholar og leitað eftir 

heimildalistum rannsókna. Leitað var eftir bæði eigindlegum og megindlegum ritrýndum 

rannsóknargreinum um heilsustýrirót og sálfélagsleg einkenni einstaklinga með krabbamein.  
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Kafli 2 - Fræðileg umfjöllun 

Samhliða aukningu á fjölda greininga á krabbameini hafa verið að koma fram auknar vísbendingar 

um viðbrögð einstaklinga við greiningu og hvernig þeir takast á við það ferli sem tekur við 

(Hjörleifsdóttir, Hallberg, Gunnarsdóttir og Bolmsjö, 2008; Gil o.fl., 2012). Rannsóknir hafa sýnt 

að sjúklingar í lyfja- eða geislameðferð vegna krabbameins þurfa að takast á við margvísleg 

vandamál sem ekki voru til staðar fyrir greininguna (Arrieta o.fl., 2012; Edwards og Clarke, 2004; 

Gil o.fl, 2012). Kvíði og þunglyndi eru nokkuð algeng og oft vangreind vandamál hjá krabbameins-

sjúklingum og vanmeðhöndluð (Arrieta o.fl., 2012; Clinton-McHarg o.fl., 20014; Walker o.fl., 

2013). Jafnframt hefur verið sýnt fram á tengsl á milli sálfélagslegrar vanlíðunar hjá krabbameins-

sjúklingum og stýrirót sem segir til um trú þeirra á að hve miklu leyti þeir geti haft stjórn á 

aðstæðum sem þeir lenda í (Arraras o.fl., 2002; Ranchor o.fl., 2010; Thege o.fl., 2014).  

 

Rannsóknir á heilsustýrirót hjá einstaklingum með krabbamein 

Vitneskja um stýrirót veikra einstaklinga er mikilvæg fyrir heilbrigðisstarfsfólk á marga vegu og 

almennt er betra fyrir einstaklinga að hafa innri stýrirót þar sem það stuðlar að betri aðlögun, meiri 

von og minni hættu á þunglyndi og kvíða (Arraras o.fl., 2002, Crisson og Keefe, 1988, Lin og 

Tsay, 2005). Hægt er að nýta vitneskju um stýrirót einstaklinga á ýmsan hátt til dæmis með því að 

kortleggja betur þá aðstoð og stuðning sem einstaklingar þurfa. Ef horft er til rannsókna þá er 

líklegt að einstaklingar með ytri stýrirót búi við verri lífsgæði og séu verr settir hvað varðar 

aðlögun og bjargráð (Crisson og Keefe, 1988; Saha o.fl., 2011) heldur en þeir sem hafa innri 

stýrirót. Einnig eru þeir einstaklingar sem hafa ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög líklegri til 

að hafa meiri einkenni þunglyndis og kvíða (Arraras o.fl., 2002; Mystakidou, Tsilika, Parpa og 

Galanos, 2014; Thege, 2014). 

Í megindlegri ungverskri rannsókn Thege o.fl. (2014) var verið að forprófa ungverska þýðingu 

MHLC-C listans. Þátttakendur voru 374 einstaklingar með langvinn veikindi, þar af voru 125 

einstaklingar með krabbamein. Auk MHLC-C listans voru lagðir fyrir þátttakendur spurningalistar 

til að mæla sálfélagsleg einkenni og mat þeirra á eigin heilsufari. Notaður var MHLC-C listinn, 

HADS kvíða- og þunglyndiskvarðinn, Schwarzer´s Generalized Self-Efficacy Scale sem mælir trú 

á eigin getu auk spurninga um eigið mat þátttakenda á heilsu sinni og því hve mikil áhrif 

sjúkdómurinn hefði á líf þeirra dagsdaglega. Niðurstöður leiddu í ljós jákvæð tengsl á milli innri 

stýrirótar og trú á eigin getu og mat á eigin heilsu, því hærri sem innri stýrirót einstaklinga var því 

meiri trú höfðu þeir á eigin getu og því betur mátu þeir eigin heilsu. Einnig voru tengsl á milli þess 

að hafa innri stýrirót og hafa minni einkenni kvíða og þunglyndis en ytri stýrirót með trú á 

tilviljanir og örlög hafði tengsl við aukin einkenni kvíða og þunglyndis. Þetta eru svipaðar 

niðurstöður og í rannsókn Arraras o.fl. (2002) þar sem stýrirót einstaklinga var mæld með spænskri 

þýðingu af stýrirótarlista Wallston og þunglyndis- og kvíðaeinkenni mæld með HADS en auk þess 

voru bjargráð mæld. Þar komu fram tengsl á milli þess að hafa litla innri stýrirót og þess að vera 

þunglyndur. Þeir sem höfðu litla innri stýrirót í rannsókn Arraras og félaga voru líka líklegri til að 
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hafa óvirkari bjargráð en þeir sem höfðu sterkari innri stýrirót. Í rannsókn Ranchor og félaga (2010) 

var skoðaður hópur af einstaklingum og svo nánar fylgt eftir 99 þeirra sem greindust með ýmsar 

tegundir krabbameina og skoðuð upplifun þeirra á eigin stjórn. Rannsóknin var unnin uppúr stærri 

könnun þar sem spurningalistar voru sendir út til rúmlega fimm þúsund einstaklinga. Þar var verið 

að kanna heilsutengd lífsgæði eldra fólks (57 ára og eldri). Mæld var andleg streita og upplifun á 

eigin stjórn á fjórum tímapunktum, fyrir greiningu, 2 mánuðum eftir greiningu, 6 mánuðum og 12 

mánuðum eftir greiningu. Til að mæla upplifun á eigin stjórn var notaður Mastery Scale 

spurningalisti sem mælir skynjun á eigin stjórn en andleg streita var skoðuð með General Health 

Questionnaire. Niðurstöðurnar voru þær að upplifun á eigin stjórn minnkaði eftir greiningu 

krabbameins. Ári eftir greiningu hafði upplifun á eigin stjórn aukist aftur en var þó ennþá minni en 

hjá samanburðarhóp. Það að upplifa eigin stjórn var tengt minna andlegu álagi og þeir sem upplifðu 

litla eigin stjórn í upphafi voru verr á sig komnir andlega 6 og 12 mánuðum eftir greiningu. 

Niðurstöðurnar þótti rannsakendum benda til þess að upplifun á eigin stjórn væri mikilvæg fyrir 

andlega aðlögun hjá þeim sem greinast með krabbamein og eru þær í samræmi við niðurstöður 

Arraras o.fl. (2002) og Thege o.fl. (2014) um neikvæð tengsl innri stýrirótar við þunglyndi og 

kvíða. Það er því ljóst að rannsóknir á stýrirót geta gefið mikilvægar upplýsingar hvað varðar 

andlega líðan og aðlögun einstaklinga með krabbamein.  

Tilgangur rannsóknar Shaha o.fl. (2011) var að skoða tengsl á milli lífsgæða og ýmissa þátta 

sem gætu haft áhrif þar á, meðal annars stýrirót. Framkvæmdu höfundar megindlega 

þversniðsrannsókn á 126 einstaklingum með krabbamein í meltingafærum og lungum. MHLC B og 

C hlutar spurningalistans voru notaðir til að spyrja um stýrirót, MD Anderson Symptom Inventory 

fyrir einkenni og The Functional Assessment of Cancer Therapy var notaður til að spyrja um 

lífsgæði. Auk þess var  State-Trait Anxiety Scale spurningalisti notaður en hann mælir meðal 

annars reiði, kvíða og þunglyndi og hefur verið notaður til að mæla líðan þegar fólk horfist í augu 

við dauðann. Í þeirra niðurstöðum kom fram að þeir sem höfðu innri stýrirót sögðust almennt búa 

við meiri lífsgæði. Þeir sem höfðu stýrirót með trú á tilviljanir og örlög sýndu neikvæð tengsl við 

lífsgæði. Almennt var ekki mikið þunglyndi í hópnum en ekki var aflað upplýsinga um það hvort 

einstaklingarnir væru í meðferð vegna þunglyndis. Rannsakendur lögðu áherslu á að mikilvægt sé 

alltaf að huga að þunglyndi hjá einstaklingum með krabbamein þar sem það sé einkenni sem geti 

haft mikil áhrif á aðlögun þeirra. Ekki fundust marktæk tengsl á milli þunglyndis og stýrirótar. 

Naus, Price og Peter (2005) gerðu þversniðsrannsókn sem var hluti af stærri könnun á 

sálfélagslegum áhrifum kvenna sem fengu brjóstakrabbamein. Úrtakið voru 109 konur og voru 

skoðuð tengsl á milli stýrirótar og kvíða og þunglyndis. Notaður var spurningalistinn MHLC-C, um 

heilsustýrirót, auk spurningalista um trú á Guð (God Locus of Health Control) og spurningalista 

Becks varðandi þunglyndi og kvíða. Niðurstöðurnar voru þær að stýrirót ein og sér hafði ekki sterk 

tengsl við þunglyndi en þegar skoðuð var stýrirót og kvíði saman mátti sjá tengsl við þunglyndi. 

Þannig voru marktæk tengsl milli þess að vera með innri stýrirót og lítinn kvíða og þess að hafa 

lítið þunglyndi, einnig kom fram að þær konur sem höfðu ytri stýrirót með trú á lækna og  

heilbrigðisstarfsfólk og voru með lítinn kvíða, höfðu lítil einkenni þunglyndis. Þegar litið var á 

stýrirót tengda trú á Guð kom fram að því meiri sem trú á Guð var í tengslum við stýrirót því meira 

var þunglyndi alveg óháð kvíðanum. Þarna kom því ekki vel út að trúa því að Guð stjórni gangi 

sjúkdómsins og almennt kom ekki vel út að vera með ytri stýrirót með trú á tilviljanir eða örlög. 

Hins vegar kom ekki illa út að vera með ytri stýrirót með trú á valdamikla aðra.  

Wallston ásamt fleirum (1999) skoðaði líka stýrirót sem snýr að trúnni á Guð. Að þeirra mati 

hafði áherslan verið of mikið á innri stýrirót en hin ytri minna athuguð. Þeir lögðu spurningalista 
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fyrir hópa af gigtarsjúklingum á mismunandi tímum, annars vegar spurningalista til að meta trúna á 

Guð og MHLC-C listann og hins vegar lista til að meta aðlögun. Niðurstöðurnar voru að frekar fáir 

trúðu því að Guð stjórnaði þeirra veikindum og hvernig þeir færu að því að takast á við veikindin. 

Þeir sem trúðu að Guð stjórnaði gangi sjúkdómsins notuðu trúna bæði til að aðlagast sjúkdómnum 

og verkjum. Þeir voru líka líklegri til að trúa á valdamikla aðra, þó aðra en heilbrigðisstarfsfólk. 

Almennt virtust þessir einstaklingar koma verr út með aðlögun en Wallston og félagar benda á að 

misjafnt er hvernig fólk notar trú, sumir nota Guð sem hjálp og styrk en eru samt sjálfir virkir á 

meðan aðrir eru passívir og trúa að allt sé undir stjórn Guðs. Reikna mætti með að munur sé milli 

þessara hópa en það var ekki skoðað í þessari rannsókn.   

Brown og Swartz (2012) gerðu rannsókn á 67 konum með brjóstakrabbamein sem svöruðu 

spurningarlista þar sem skoðuð voru tengsl á milli tilfinningagreindar og stýrirótar. Stýrirót var 

mæld með notkun einþátta spurningalista Rotters sem mælir innri eða ytri stýrirót, en greinir ytri 

stýrirót ekki frekar, Til að mæla tilfinningagreind var spurningalistinn The Schuttle Emotional 

Intelligence Scale notaður. Niðurstöður sýndu marktæk tengsl þarna á milli, þær konur sem höfðu 

hærri tilfinningagreind höfðu meiri innri stýrirót en þær sem höfðu lægri tilfinningagreind höfðu 

frekar ytri heilsustýrirót. Hér var ekki verið að skoða ytri stýrirót nánar þannig að ekki er vitað 

hvort að lægri tilfinningagreind tengdist meira trú á valdamikla aðra eða trú á tilviljanir. Með því 

að skoða stýrirót er því hægt að spá fyrir um ýmsa þætti í fari einstaklinga með krabbamein og 

hvað varðar líðan þeirra og því ljóst að stýrirót er þáttur sem vert er að skoða enn frekar. 

Komið hefur fram að tengsl séu á milli þess að upplifa að maður hafi stjórn á eigin lífi og 

aðstæðum, innri stýrirót og þess að aðlagast ýmsum heilsufarsvandamálum svo sem verkjum.  Oft 

er sett fram á einfaldan hátt að innri stýrirót sé hjálplegri varðandi það að fólk leiti leiða sem 

gagnast en að ytri stýrirót stuðli að hjálparleysi en þetta er ekki svo einfalt. Sumir nota ytri stýrirót 

sér til varnar meðal annars til að komast hjá vonbrigðum þannig að ytri stýrirótin virðist geta verið 

hjálpleg við vissar aðstæður (Rothbaum, Weiss og Snyder, 1982). De Valck og Vinck (1996) gerðu 

samanburðarrannsókn á 16 einstaklingum með einkenni frá lungum sem biðu eftir greiningu og 

reyndust svo vera með lungnakrabbamein og bar saman við 15 heilbrigða einstaklinga. Notuð var 

hollensk útgáfa af einþátta spurningalistanum The Dutch Complaint Checklist for Cancer Patient, 

um heilsustýrirót sem mælir einkenni einstaklinga með krabbamein og segir þannig til um lífsgæði. 

Niðurstöður þeirra voru að þeir einstaklingar sem voru með lungnakrabbamein höfðu meiri innri 

stýrirót en þeir sem voru heilbrigðir en ekki fannst marktækur munur á milli lífsgæða og þess 

hvernig stýrirót fólks var. Þarna var um að ræða lítinn hóp af fólki, bæði rannsóknar- og 

samanburðarhóp og kannski ekki hægt að alhæfa mikið um niðurstöður en upp komu vangaveltur 

hjá höfundum um það af hverju þetta stafaði. Mögulega væru þeir sem biðu greiningar farnir að 

hugsa meira inná við og huga að því hvað þeir geti sjálfir gert til þess að ná stjórn á heilsunni. Eins 

velta rannsakendur því fyrir sér hvort þarna spili inn í hugarfar sem oft fylgir lungnasjúklingum og 

því sem þeir heyra frá umhverfinu, að heilsuleysi þeirra sé á þeirra ábyrgð vegna lífernis og þá fyrst 

og fremst vegna reykinga. Að þessu leyti væri það því ekki alltaf hjálplegt að hafa innri stýrirót (De 

Valck og Vinck, 1996). Cai, Zhou, Yu og Wan (2011) sem gerðu rannsókn á fólki með 

lungnakrabbamein í Kína komast að svipaðri niðurstöðu hvað varðar að innri stýrirót sé ekki alltaf 

hjálpleg. Notað var lýsandi rannsóknarsnið og þátttakendur svöruðu spurningakönnun sem innihélt 

meðal annars spurningalista Wallston um heilsustýrirót, form A og spurningalista WHO World 

Health Organization Quality of Life Questionnaire um lífsgæði auk spurninga um 

bakgrunnsupplýsingar og félagslegan stuðning. Þar komu fram neikvæð tengsl á milli þess að hafa 

innri stýrirót og lífsgæða þannig að þar virtist það vera hjálplegra að hafa ytri stýrirót. 
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Rannsakendur velta því fyrir sér hvort það sé vegna þess að krabbamein, og þá ekki síst 

lungnakrabbamein sem er oftar en ekki ólæknanlegt, er sjúkdómur sem erfitt er að hafa nokkra 

stjórn á og því geti sú trú að einstaklingar hafi sjálfir lítið með sína heilsu að gera kannski verið 

gagnlegri.  

Í rannsókn Watson, Greer, Pruyn og Van den Borne (1990) var verið að skoða heilsustýrirót hjá 

68 krabbameinssjúklingum og tengslin við aðlögun, kvíða og þunglyndi. Í rannsókninni var notuð 

ensk þýðing á hollenska spurningalistanum Cancer Locus of Control Scale til að mæla stýrirót en 

hann var sérstaklega gerður með tilliti til einstaklinga með krabbamein. Aðrir listar sem voru 

notaðir voru: The Mental Adjustment to Cancer Scale sem mælir ákveðin viðbrögð við greiningu 

krabbameins sem lýst hefur verið sem baráttuanda, hjálparleysi, kvíða viðbrögðum og forlagatrú og 

The Courtauld Emotional Control Scale sem er listi sem mælir getu einstaklinga til að tjá 

tilfinningar en þessir tveir listar voru notaðir til að meta aðlögun einstaklinga. Einnig var HADS, 

kvíða og þunglyndislistinn notaður. Ekki komu fram marktæk tengsl á milli stýrirótar og 

þunglyndis eða kvíða en ákveðin tengsl sáust við aðlögun, þar kom fram að jákvætt var að hafa 

innri stýrirót hvað varðaði gang sjúkdómsins, þeir sem höfðu innri stýrirót voru líklegri til að fyllast 

baráttuanda og takast vel á við sjúkdóminn og aðlagast betur. Þessu var öfugt farið hvað varðar 

orsök sjúkdómsins en þeir sem höfðu innri stýrirót voru líklegri til að upplifa kvíða og vanlíðan 

þegar þeir hugleiddu orsök sjúkdómsins. Þrátt fyrir að hér sé um gamla rannsókn að ræða þá er hún 

áhugaverð í ljósi þess að í dag er enn ástæða til að hugleiða hvort þessar niðurstöður skýri kannski 

að einhverju leyti hinar misvísandi niðurstöður hvað varðar stýrirót einstaklinga með krabbamein. Í 

ljósi þessara upplýsinga er vert að hugleiða hvort innri stýrirót sé meira hjálpleg til að takast á við 

sjúkdóminn en þegar einstaklingar hugi að orsökum þá valdi innri stýrirótin meiri sjálfsásökun eða 

vanlíðan og því geti verið hjálplegra að hafa ytri stýrirót í slíkum aðstæðum. 

 Derks, Leeuw, Hordijk og Winnubst (2005) gerðu samanburðarrannsókn þar sem skoðað var 

hvort aldur skipti máli þegar um væri að ræða bjargráð sem einstaklingar nota, hvernig stýrirót 

þeirra er og hvernig þetta tengist svo lífsgæðum og þunglyndiseinkennum. Þeir skiptu hópi 

einstaklinga sem voru með krabbamein í höfði eða hálsi í einstaklinga sem voru eldri en 70 ára (78 

einstaklingar) og yngri einstaklinga sem voru þá 45-60 ára (105 einstaklingar) og báðu þá um að 

svara spurningalistunum The Cancer Locus of Control Scale um stýrirót, The Utrecht Coping List 

til að meta aðlögun, Core Quality of Life Questionnaire til að meta lífsgæði og The Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale fyir mat á þunglyndi. Niðurstöður þeirra voru að yngri 

einstaklingarnir voru líklegri til þess að hafa innri stýrirót og nota virkari bjargráð en þeir eldri en 

eldri hópurinn notaði oftar trú sem bjargráð. Ekki var munur á lífsgæðum eða þunglyndis-

einkennum hjá hópunum, þannig að trú, eða ytri stýrirót virtist vera jafn gagnleg eldri hópnum og 

innri stýrirót þeim yngri. Þannig virðist vera að ekki sé hægt að alhæfa alveg um að innri stýrirót sé 

alltaf hjálplegri, trú getur til dæmis verið hjálpleg að einhverju leyti. Mikilvægt er að skoða nánar 

mun á stýrirót einstaklinga eftir aldri og hvernig það tengist sálfélagslegum þáttum.  

Martins og Carvalho (2013) komu með nýja nálgun í rannsókn þeirra á stýrirót hjá 72 

einstaklingum með krabbamein. Skoðuð voru viðhorf þátttakenda til þess hvernig best væri fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk að flytja sjúklingum slæmar fréttir. Sýnd voru myndbönd með fjórum týpum 

af læknum flytja sjúklingum sínum slæm tíðindi. Það var læknir sem sýndi samkennd, læknir sem 

var hlutlaus og fjarlægur, læknir sem var mjög tilfinningaríkur og jafnvel réði ekki við eigin 

tilfinningar og svo læknir sem var frekar grófur og „til í slaginn.“ Heilsustýrirót þessara 

einstaklinga var líka skoðuð og hvernig þetta tvennt tengdist. Niðurstöðurnar sýndu að munur var á 

því hvernig einstaklingar vildu láta flytja sér slæmar fréttir eftir því hver stýrirót þeirra var. Þeir 
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sem höfðu innri stýrirót kusu að láta flytja sér slæm tíðindi af lækni sem sýndi samkennd. Þeir sem 

höfðu stýrirót með trú á valdamikla aðra kusu frekar að fá slæmar fregnir frá tilfinningaríkum 

læknum jafnvel þeim sem varla réðu við tilfinningar sínar eða að þeir kusu lækni sem var hlutlaus 

og fjarlægur.  Enginn valdi grófu týpuna sem var til í slaginn. Þeir einstaklingar sem voru með innri 

stýrirót voru líka líklegri til þess að meta það að læknar vönduðu orð sín þegar þeir töluðu við 

sjúklinga og einnig vildu þeir frekar taka þátt í ákvarðanaferli varðandi sinn sjúkdóm. Þó að úrtak 

Martins og Carvalho hafi verið frekar lítið telja þeir sig hafa sýnt fram á marktæk tengsl á milli 

stýrirótar og þess hvernig fólk kýs að láta flytja sér slæmar og erfiðar fregnir og segja að þetta geti 

nýst vel í starfi heilbrigðisstarfsfólks. Hulbert-Williams o.fl. (2012) gerðu rannsókn þar sem 160 

einstaklingum með ýmsar gerðir krabbameina voru sendir spurningalistar stuttu eftir greiningu og 

svo þremur mánuðum og sex mánuðum síðar. Notaðir voru spurningalistarnir MHLC og God 

Locus of Control Scale auk lista sem innihéldu meðal annars spurningar til að meta aðlögun, kvíða 

og þunglyndi. Ekki fundust marktæk tengsl á milli stýrirótar og annarra þátta svo sem þunglyndis 

og kvíða en stýrirót einstaklinga breyttist á þá leið að innri stýrirót jókst eftir því sem tíminn leið 

frá greiningu. Þetta styður það að stýrirót sé ekki einhver óbreytanleg trú fólks heldur geti þróast og 

breyst eftir aðstæðum og með tímanum og þá vitneskju getur  heilbrigðisstarfsfólk nýtt sér í starfi. 

Í mati Luszczynska og Schwarzer (2005) á þróun MHLC-C listanna eru settar fram vangaveltur 

um að heilsustýrirót sé býsna flókið fyrirbæri og ekki hægt að líta svo á að fólk sé bara annars 

vegar með innri stýrirót eða hins vegar ytri, heldur sé hér um að ræða tvo þætti sem séu óháðir hvor 

öðrum og einstaklingar geti haft báða þætti í sínu fari. Þannig geti einstaklingur með 

kransæðaþrengsli haft innri stýrirót og trúað því að það sé tilkomið vegna hegðunar eins og 

reykinga eða offitu og á sama tíma trúað því að ytri þættir eins og streita úr umhverfi hafi líka áhrif. 

Þetta geti haft áhrif á túlkun niðurstaðna þegar heilsustýrirót er mæld þar sem hæglega gætu komið 

fram einstaklingar sem bæði eru með innri og ytri stýrirót. Höfundar benda einnig á að fólk geti 

talið sig veikjast vegna eigin hegðunar og beri því sjálft ábyrgð á því (innri stýrirót) en leggur 

meðferðina við veikindunum alfarið í ábyrgð annarra (ytri stýrirót, hinir valdamiklu aðrir) eða 

öfugt, að fólk veikist og telur það algjörlega vera vegna ytri aðstæðna sem það hefur enga stjórn á 

en telur sig ábyrgt fyrir því að ná aftur heilsu (Luszczynska og Schwarzer, 2005). Wallston o.fl. 

(1978) bentu á í grein þar sem þau fjalla um þróun mælitækja til að mæla stýrirót að það væri 

einmitt styrkur fjölþátta mælitækis þeirra að hægt væri að skoða þessa þrjá þætti stýrirótar sem 

aðskilda og óháða hver öðrum. Með því að hafa fjölþátta mælitæki aukast líkurnar á að geta betur 

skilið og sagt fyrir um heilsufarstengda hegðun. Þannig að þrátt fyrir að einstaklingur mælist að 

einhverju leyti með bæði innri og ytri stýrirót þá er hægt að skoða sérstaklega tengsl eins hlutar 

stýrirótar við ákveðinn heilsufarstengdan þátt svo sem þunglyndi.  

 

Menningarmunur varðandi heilsustýrirót 

Vert er að skoða hvort munur er á heilsustýrirót eftir menningu. Rannsókn sem gerð var í Taiwan af 

Lin og Tsay (2005) skoðaði tengsl stýrirótar við von og við það hvaða upplýsingar einstaklingar 

hafa um sjúkdómsástand sitt. Í rannsókninni var notaður spurningalisti Wallston um stýrirót, form 

B auk spurninga um bakgrunnsupplýsingar og spurningar til að meta von (Herth Hope Index). 

Niðustöðum bar ekki saman við niðurstöður sem framkvæmdar hafa verið í vestrænum löndum 

hvað varðar hlutfall þeirra sem eru með innri stýrirót, flestar hafa sýnt að meirihluti þátttakenda 

hafa innri stýrirót þegar stýrirót er mæld með tveggja eða þriggja þátta mælitæki stýrirótar (Brown 
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og Swartz, 2012; Cross o.fl., 2006; Steptoe og Wardle, 2001; De Valck og Vinck, 1996) en hér 

kom fram að meirihluti þátttakenda hafði ytri stýrirót með trú á valdamikla aðra eða 28,71% en 

26,15% hafði innri stýrirót. Innri stýrirót tengdist marktækt meiri von en það að hafa ytri stýrirót 

með trú á tilviljanir eða örlög var neikvætt tengt von. Það sem var ólíkt hér og í rannsóknum sem 

hafa áður verið gerðar var að einungis 98 einstaklingar af þeim 124 sem rannsóknin náði til vissu 

sjúkdómsgreiningu en samkvæmt rannsakendum er ekki langt síðan að víða í Asíu tíðkaðist ekki að 

segja sjúklingum sjúkdómsgreiningu heldur var aðstandendum frekar sagt frá henni og þeir látnir 

ráða því hve mikið sjúklingurinn fengi að vita og skýrir það þetta ef til vill að einhverju leyti. 

Niðurstöður bentu til þess að þeir einstaklingar sem vissu sína sjúkdómsgreiningu höfðu meiri von 

en þeir sem ekki vissu hana og þeir höfðu einnig meiri innri stýrirót (Lin og Tsay, 2005). Í 

Japanskri spurningakönnun Hashimoto og Fukhara (2004) var skoðað hvort tengsl væru á milli 

þess að sækjast eftir upplýsingum varðandi sjúkdóm og þess að vilja sjálfur eiga þátt í 

ákvarðanatöku. Niðurstöður leiddu í ljós að þetta var misjafnt eftir því hver stýrirót einstaklinga 

var. Í ljós komu marktæk tengsl á milli þess að vera með innri stýrirót og að leita upplýsinga og 

þess að vilja sjálfir ráða því sem snýr að meðferð. Þeir einstaklingar sem höfðu ytri stýrirót með trú 

á aðra mældust ekki með þessi tengsl en fram kom að það var þeim líka mikilvægt að fá 

upplýsingar þó að það tengdist ekki því að vilja sjálfir ráða varðandi meðferð. Þessar niðurstöður 

Hashimoto og Fukhara eru aðeins frábrugðnar niðurstöðum kanadískrar rannsóknar um svipað efni 

en í japönsku rannsókninni kemur almennt fram minni vilji fólks til að taka sjálft ákvarðanir heldur 

en í þeirri kanadísku og telja Hashimoto og Fukhara það til komið vegna menningarmunar. 

Rannsókn sem Cai o.fl. (2011) gerðu í Kína á einstaklingum með lungnakrabbamein sýndi neikvæð 

tengsl milli innri stýrirótar og lífsgæða og sýndi einnig að félagslegur stuðningur hafði jákvæð 

tengsl við lífsgæði. Rannsakendur velta fyrir sér þætti menningar í þessum niðurstöðum og meðal 

annars að í Kína sé fjölskyldan samheldin og hugsað sé um þá veiku og öldruðu af öðrum 

fjölskyldumeðlimum og sú vitneskja minnki kvíða og bæti lífsgæði þeirra veiku.   

Í eigindlegri rannsókn Flórez o.fl. (2009) voru tekin viðtöl við 25 konur frá Dóminíska 

lýðveldinu til að kanna forlagatrú þeirra en samkvæmt höfundum er talið að suður-amerískar konur 

fari síður í brjóstaskoðun en norður-amerískar og er skýringin að hluta til sú að þær suður-amerísku 

eru meira forlagatrúar þegar kemur að heilsu. Rannsókn Flórez og félaga gefur vísbendingar í þá átt 

að trú á örlög og trú á Guð væri áberandi hjá þátttakendum en samt ekki á sama hátt og hefur verið 

haldið fram. Höfundar komust að þeirri niðurstöðu að forlagatrú væri að nokkru leyti áberandi hjá 

þessum menningarhópi en væri þó ekki eins sterkt og aðrir höfðu talið og konurnar voru 

meðvitaðar um mikilvægi eigin aðgerða eins og til dæmis að fara í skoðun reglulega. 

 Ofangreindar rannsóknarniðurstöður sýna að einhver menningarmunur kemur fram þegar verið 

er að skoða stýrirót, mikilvægt er því að huga að því þegar stýrirót er rannsökuð og eins þegar verið 

er að nýta niðurstöður þeirra rannsókna. 

Gagnsemi þess að skoða heilsustýrirót 

Mikilvægt er að velta fyrir sér gagnsemi þess að skoða heilsustýrirót, en eins og komið hefur fram 

áður þá hefur stýrirót verið töluvert mikið rannsökuð allt frá því að hugtakið kom fyrst fram. 

Wallston og Wallston sendu frá sér yfirlitsgrein árið 1978 þar sem skoðaðar voru ýmsar rannsóknir 

sem þá höfðu verið gerðar til að skoða tengsl heilsustýrirótar og heilsufarshegðunar. Þar kemur 

fram að yfirleitt var innri stýrirót tengd því að huga betur að heilsunni og sýna ábyrgari hegðun. Til 

dæmis kom fram að þeir sem ekki reyktu voru frekar með innri stýrirót en þeir sem reyktu. Konur 
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með innri stýrirót notuðu frekar getnaðarvörn. Innri stýrirót var einnig tengd því að eiga auðveldara 

með að léttast og fólk með innri stýrirót var duglegra við að afla sér upplýsinga varðandi eigin 

heilsu. Þannig kom oftast best út að hafa innri stýrirót eða ytri með trú á valdamikla aðra en þeir 

sem trúa á tilviljun eða örlög sýna minnst heilsueflandi hegðun. Wallston og Wallston (1978) telja 

að nýta megi þessar niðurstöður og reyna að beina fólki meira inn á það að hafa innri stýrirót og 

taka meiri ábyrgð. Í yfirlitsgreininni kom einnig fram að vitneskja um innri eða ytri stýrirót getur 

verið hjálpleg fyrir fræðslu til þeirra sem veikir eru og til dæmis þegar fræðsla er fyrir þá sem hafa 

ytri stýrirót með trú á tilviljun væri gott að reyna að fá það fólk til að trúa að það hafi sjálft eitthvað 

með heilsuna að gera. Jafnvel að trúa þá frekar á valdamikla aðra heldur en tilviljun og örlög þar 

sem sýnt hefur verið fram á að trú á tilviljun og örlög er sá hluti stýrirótar sem tengist minnst 

heilsueflandi hegðun og er óhjálplegast hvað varðar aðlögun og bjargráð. 

Steptoe og Wardle (2001) gerðu rannsókn á háskólanemendum, þar voru skoðuð gögn úr stórri 

heilsukönnun (European Health and Behaviour Survey) sem framkvæmd var í 21 landi í Evrópu. Í 

rannsókn þeirra kom fram að heilsustýrirót geti verið gagnleg til þess að sjá fyrir einhverja hluta af 

heilsutengdri hegðun. Rannsóknin sem náði til 4358 kvenna og 2757 karla á aldrinum 18-30 ára 

sýndi að þeir sem höfðu innri stýrirót voru marktækt líklegri til að borða trefjaríkan mat, forðast 

salt og fitu í mat og hreyfa sig reglulega. Marktæk neikvæð tengsl voru á milli þess að vera með 

ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög og þess að borða morgunmat, stunda líkamsrækt, forðast 

fitu og salt og borða trefjaríkan mat og áfengisneyslu. Það að vera með trú á tilviljanir og örlög var 

því tengt óheilbrigðari lífsstíl. Ytri stýrirót með trú á valdamikla aðra var marktækt tengd minni 

áfengisneyslu og því að borða ávexti og forðast fitu en neikvæð tengsl voru við líkamsrækt og það 

að bursta tennur. Það að skoða stýrirót er því mikilvægt til að skoða eða segja til um hvort 

einstaklingar séu líklegir til þess að taka sjálfir ábyrgð á sinni heilsu og sinna heilsueflingu. Í 

rannsókn Martins og Carvalho (2013) kom fram að munur var á því eftir stýrirót hvernig 

einstaklingar vildu láta flytja sér slæmar fréttir og þó að um frekar litla rannsókn væri að ræða töldu 

höfundar að niðurstöður hennar gæfu vísbendingu um að hægt sé að nýta sér vitneskju um stýrirót 

einstaklinga með ýmsum hætti. 

Með því að skoða stýrirót má að einhverju leyti spá fyrir um hve mikilvægt það er fyrir 

einstakling að taka þátt í ákvarðanatöku og eins hvort þeir séu líklegir til að sækjast eftir því sjálfir 

eins og fram kom í rannsókn Hashimoto og Fukhara (2004) sem áður er getið. Í umfjöllun 

Luszyska og Schwarzer (2005) komu fram ábendingar um gagnsemi þess að skoða heilsustýrirót, 

það  hafi hjálpað okkur að móta hugmyndir um það hver trú fólks sé þegar það stendur frammi fyrir 

streitu og veikindum og flestar rannsóknir styðji hið fjölþátta líkan heilsustýrirótar. Í rannsókn 

Hulbert-Williams o.fl. (2012) kom fram að stýrirót einstaklinga verði meira inná við eftir því sem 

lengra líður frá greiningu krabbameins. Þetta styður þá hugmynd að stýrirót sé ekki fyrirfram 

ákveðin og óbreytanleg heldur taki ákveðnum breytingum með tímanum og því líklegt að hægt sé 

að hafa áhrif á hana. 

 

Kvíði og þunglyndi hjá einstaklingum með krabbamein 

Eins og komið hefur fram hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl stýrirótar við kvíða og þunglyndi á 

þann hátt að einstaklingar með innri stýrirót hafi minni einkenni þunglyndis og kvíða (Arraras o.fl., 

2002; Thege o.fl., 2014). Sálfélagsleg einkenni eins og kvíði og þunglyndi eru nokkuð algeng hjá 

einstaklingum með krabbamein eins og rannsóknir hafa sýnt bæði hér á landi og erlendis 
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(Gunnarsdóttir o.fl., 2012; Hjörleifsdóttir o.fl., 2006; Hjörleifsdóttir o.fl., 2007; Krebber o.fl., 2014; 

Mystakidou o.fl., 2005; Walker o.fl., 2013). Í eigindlegri rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl. (2008) voru 

tekin viðtöl við 25 einstaklinga með krabbamein sem voru í lyfja- eða geislameðferð á 

göngudeildum á Íslandi. Þar kom fram að þátttakendur upplifðu það að greinast með krabbamein 

sem mikið áfall sem setti allt lífið úr skorðum og því fylgdu mikil kvíðaeinkenni og hræðsla. Kvíði 

er upp að vissu marki eðlilegur við þessar aðstæður en hann getur þróast yfir í sjúklegt ástand og 

orðið læknisfræðilegt vandamál einn og sér (Stark og House, 2000). Niðurstöður rannsókna 

varðandi algengi þunglyndiseinkenna hjá einstaklingum með krabbamein eru mjög misjafnar og er 

það talið vera vegna mismunandi greiningar þunglyndis og þess að hugtakið þunglyndi er nokkuð 

vítt og getur átt við um nokkuð væg einkenni yfir í alvarleg veikindi (Massie, 2004). Í 

yfirlitsrannsókn Krebber o.fl. (2014) kom fram munur á þunglyndiseinkennum einstaklinga með 

krabbamein eftir því hvaða mælitæki voru notuð en 14% einstaklinga sem voru í meðferð voru 

greindir með þunglyndi þegar notuð voru viðtöl, 18% þegar notað var HADS þunglyndiskvarðinn 

og 24% þegar notað var Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) mælitækið. 

Munur var á því hvort einstaklingar voru í meðferð eða ekki en þeir sem voru í meðferð voru með 

meiri þunglyndiseinkenni en þeir sem höfðu lokið meðferð.  

Í norskri rannsókn Aass, Fosså, Dahl og Moe (1997) svöruðu 716 einstaklingar með krabbamein 

HADS spurningalistanum og EORTC QLQ (European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer, Quality of Life Questionnaire) sem metur ýmis einkenni lífsgæða svo sem matarlyst, 

svefnvenjur, þreytu, líkamlega getu og félagslega virkni. Þátttakendur voru ýmist í lyfjameðferð 

eða geislameðferð, inniliggjandi eða í meðferð á göngudeild á stóru sjúkrahúsi fyrir einstaklinga 

með krabbamein. Niðurstöður sýndu mun á kvíða og þunglyndiseinkennum á milli þeirra sem voru 

inniliggjandi á sjúkrahúsi og þeirra sem voru heima. Munurinn var marktækur á 

þunglyndiseinkennum en þeir sem voru inniliggjandi höfðu marktækt meiri einkenni þunglyndis en 

þeir sem fengu meðferð á göngudeild. Í heildina voru 31% sjúklinga með með 8 stig eða hærra á 

HADS kvíðakvarðanum og því líkleg eða nokkuð örugg tilfelli kvíða. Tuttugu prósent þátttakenda 

voru með 8 stig eða hærra á HADS þunglyndiskvarðanum eða með miðlungs eða mikil 

þunglyndiseinkenni. Þeir sem voru inniliggjandi á sjúkrahúsi voru í 14% tilfella með 11 stig eða 

meira á HADS kvarðanum sem þýðir að þeir voru nokkuð örugg tilfelli þunglyndis og kvíða á 

meðan þeir sem ekki lágu inni voru í 10% tilfella með svo mörg stig. Í rannsókninni kom líka fram 

munur á þunglyndiseinkennum eftir því hve langt var liðið frá greiningu krabbameinsins en 17% 

þeirra sem höfðu greinst síðastliðinn mánuð voru með einkenni þunglyndirs á móti 8% þeirra þar 

sem lengra var liðið frá greiningu. Hins vegar reyndist ekki marktækur munur í þessari rannsókn á 

kvíða eftir því hve langt var frá greiningu. Konur voru marktækt kvíðnari en karlar en ekki var 

munur á milli kynja á þunglyndiseinkennum og hjá báðum kynjum kom fram að þeir sem höfðu 

fyrri sögu um andleg vandamál voru líklegri til að finna fyrir bæði þunglyndis og kvíða einkennum. 

Þreyta, verkir og skert líkamleg geta juku líka kvíða og eins var aukinn kvíði hjá þeim sem voru 

ekki með eins sterka félagslega stöðu. 

Í þversniðsrannsókn sem Nordin, Beglund, Glimelius og Sjöden (2001) gerðu voru kvíða og 

þunglyndiseinkenni skoðuð hjá krabbameinssjúklingum í Svíþjóð. Þar var lagður fyrir þátttakendur 

HADS spurningalistinn hjá 729 nýgreindum sjúklingum, 522 svöruðu og 415 þeirra svöruðu svo 

sama spurningalista aftur eftir 6 mánuði. Við greiningu voru 23% einstaklinga með meira en 7 stig 

á HADS kvíðakvarða en eftir 6 mánuði var það komið niður í 16%. Hvað þunglyndiseinkenni 

varðar voru 15% einstaklinga með meira en 7 stig á HADS þunglyndiskvarðanum við greiningu og 

eftir 6 mánuði voru 11% með meira en 7 stig. Svipaðar niðurstöður komu fram í megindlegri 
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rannsókn Gil o.fl. (2012) sem fram fór á Spáni á 67 einstaklingum með krabbamein sem voru í 

lyfjameðferð á göngudeildum. Notast var við HADS kvíða- og þunglyndiskvarðann ásamt Quality 

of Life Short Form 36 Questionnaire til að meta lífsgæði, the Mental Adjustment Scale sem metur 

aðlögun og the Medical Outcomes Study Questionnaire sem metur félagslegan stuðning. 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir einstaklinga við greiningu og aftur 2-4 vikum eftir að meðferð 

lauk. Niðurstöðurnar sýndu að einkenni kvíða voru meiri við greiningu (7,4%) heldur en eftir 

meðferð (6,69%) en sá munur var ekki marktækur en þunglyndiseinkenni voru marktækt meiri eftir 

meðferð (3,89%) heldur en við greiningu (3,14%). Lífsgæði þessara einstaklinga voru líka 

marktækt verri eftir meðferðina en ekki voru skoðuð tengsl á milli þunglyndis- og kvíðaeinkenna 

og lífsgæða. 

Íslenskar rannsóknir á sálfélagslegum einkennum einstaklinga með krabbamein sýna svipaðar 

niðurstöður og erlendar varðandi tíðni þunglyndis- og kvíðaeinkenna hjá einstaklingum með 

krabbamein (Agustsdottir o.fl., 2010; Gunnarsdóttir o.fl., 2012; Hjörleifsdóttir o.fl., 2006; 

Hjörleifsdóttir o.fl., 2007). Agustsdottir o.fl. (2010) skoðuðu í rannsókn sinni sálfélagsleg einkenni 

og getu til að tjá sig sem mælt var með Emotional Expressivity Scale og félagsleg áhrif 

umhverfisins á að tjá sig um sjúkdóminn sem mælt var með Social Constraints Scale. Þátttakendur 

voru 184 einstaklingar sem greinst höfðu með krabbamein í blöðruhálskirtli. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að þeir sem voru með lengra genginn sjúkdóm voru með marktæk meiri 

einkenni þunglyndis heldur en þeir sem höfðu vægari sjúkdóm. Yngri þátttakendur voru marktækt 

kvíðnari en þeir eldri og giftir eða í sambúð voru marktækt minna kvíðnir en þeir sem bjuggu einir. 

Tími frá greiningu skipti ekki máli hvað kvíða- og þunglyndiseinkenni varðaði. Þeir einstaklingar 

sem voru með mikla getu til að tjá sig en neikvæð áhrif umhverfis á tjáningu voru með marktækt 

meiri einkenni þunglyndis og kvíða. Í rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2012) þar sem þátttakendur 

voru 149 einstaklingar með krabbamein, kom fram að meðalstig á HADS kvíðakvarðanum var 4,18 

og HADS þunglyndiskvarðanum 3,12. Það eru svipaðar niðurstöður og komu fram í rannsókn 

Hjörleifsdóttur o.fl. (2006) á 40 einstaklingum með krabbamein þar sem niðurstöður sýndu að 

meðalstig fyrir kvíða var 4,00 en fyrir þunglyndi 3,08 og konur höfðu martækt meiri 

þunglyndiseinkenni en karlar. Í rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl. (2007) var verið að skoða andlega og 

líkamlega líðan og bjargráð 217 einstaklinga með krabbamein og meðal annars verið að skoða 

hvort munur væri á þessum breytum á milli þeirra sem þurftu að sækja meðferð um langan veg eða 

þeirra sem fengu meðferð á heimaslóð. Í niðurstöðunum kom ekki fram marktækur munur þeirra 

einstaklinga sem bjuggu nálægt meðferðarstað og hinna sem bjuggu lengra frá. Meðalstig 

þunglyndis allra þátttakanda var 3,13 og kvíða 3,70 og marktækur munur var á kvíða og 

þunglyndiseinkennum á milli kynja og á milli aldurshópa, eins og fram hefur komið hér áður, 

konur voru með meiri einkenni en karlar og þeir sem yngri voru komu ver út en þeir eldri. 

Arrieta o.fl. (2012) gerðu rannsókn í Mexico á 82 einstaklingum með lungnakrabbamein. 

Rannsóknin var megindleg rannsókn þar sem notast var við spurningalistana HADS kvíða- og 

þunglyndiskvarðann, EORTC QLQ-C30 spurningalistinn sem metur virkni, líkamleg einkenni og 

lífsgæði, QLQ-LC13 spurningalistinn sem metur einkenni og aukaverkanir lyfja- og 

geislameðferðar ásamt því að nota International Neuropsychiatric Interview (MINI) til að taka 

viðtöl og kanna betur kvíða- og þunglyndiseinkenni. Mælt var fyrir meðferð, og þremur og sex 

mánuðum síðar. Niðustöðurnar sýndu nokkuð mikil þunglyndis- og kvíðaeinkenni hjá öllum 

hópnum, 32,9% einstaklinga voru með þunglyndiseinkenni yfir 7 stig og 34,1% þátttakenda voru 

með kvíðaeinkenni yfir 7 stig samkvæmt HADS fyrir meðferð. Tölurnar voru hærri með MINI eða 

52,9% með þunglyndi og 44,7% með kvíða fyrir meðferð. Marktæk tengsl voru á milli þess að hafa 
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meiri einkenni þunglyndis og kvíða og þess að búa við lakari lífsgæði auk þess sem hærri 

dánartíðni var hjá þeim sem höfðu þunlyndiseinkenni samkvæmt HADS eftir 6 mánuði. Á sömu 

nótum voru niðurstöður rannsóknar Mystakidou o.fl. (2005) sem framkvæmd var á líknardeild í 

Grikklandi á 120 einstaklingum með krabbamein þar sem lagt var fyrir þátttakendur HADS 

kvarðinn og EORTC-QLQ-C30. Niðurstöðurnar sýndu neikvæða fylgni á milli þunglyndis- og 

kvíðaeinkenna og lífsgæða. Það er því ljóst að mikilvægt er að greina og meðhöndla sálfélagsleg 

einkenni svo sem kvíða og þunglyndi hjá einstaklingum með krabbamein til þess að auka lífsgæði 

og jafnvel lengja líf þeirra. HADS kvíða og þunglyndiskvarðinn er vel til þess fallinn og hefur hann 

verið mikið notaður til að meta einkenni kvíða og þunglyndis einstaklinga með langvinn veikindi á 

Íslandi (Agustsdottir o.fl., 2010; Jakob Smári, Daníel Þór Ólason, Þórður Örn Arnarson og Jón 

Friðrik Sigurðsson, 2008; Jakob Smári og Helga Valtýsdóttir, 1997). 

Samantekt  

Eins og komið hefur fram í umfjölluninni hér að framan er vitneskja um sálfélagsleg einkenni 

einstaklinga og stýrirót þeirra mikilvæg fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Almennt er heppilegra fyrir 

einstaklinga að hafa innri stýrirót þar sem hún stuðlar að heilbrigðara líferni og ábyrgari hegðun 

(Steptoe og Wardle, 2001; Wallston og Wallston, 1978). Fyrir þá einstaklinga sem stríða við 

langvinn veikindi er ekki síður mikilvægt að hafa innri stýrirót þar sem einstaklingar með innri 

stýrirót hafa virkari bjargráð, meiri von og eru líklegri til að aðlagast sjúkdómi sínum betur og búa 

við betri lífsgæði (Crisson og Keefe, 1988; Lin og Tsay, 2005; Saha o.fl., 2011). Auk þess hefur 

vitneskjan um stýrirót einstaklinga ákveðið forspárgildi varðandi sálfélagsleg einkenni einstaklinga 

með langvinn veikindi (Mystakidou o.fl. 2014) en einstaklingar með innri stýrirót hafa minni 

einkenni þunglyndis og kvíða heldur en einstaklingar með ytri stýrirót (Arraras o.fl., 2002 Thege 

o.fl., 2014). Sálfélagsleg einkenni svo sem þunglyndi og kvíði eru nokkuð algeng hjá 

einstaklingum með krabbamein (Walker o.fl., 2013; Krebber o.fl., 2014). Þeir einstaklingar sem eru 

með einkenni þunglyndis og kvíða yfir viðmiðunarmörkum búa við verri lífsgæði en þeir sem lítil 

einkenni hafa (Arrieta o.fl., 2013; Mystakidou o.fl., 2005). Í eigindlegri rannsókn Hjörleifsdóttur 

o.fl. (2008) kemur fram að einstaklingar sem greinast með krabbamein upplifa það sem mikið áfall 

sem setur allt lífið úr skorðum. Það er því mikilvægt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að huga vel að 

andlegri líðan einstaklinga með krabbamein ekki síður en líkamlegri, upplýsingar um stýrirót 

einstaklinga getur gefið góða hugmynd um það hvernig einsaklingar bregðast við og aðlagast 

sínum veikindum.  
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Kafli 3 - Aðferðafræði rannsóknar 

Rannsóknaraðferð 

Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í þessari rannsókn var notast 

við lýsandi megindlegt þversniðsrannsóknarsnið (e. quantative cross- sectional research) með 

lýsandi samanburðarsniði (e. descriptive comparative design) og sambandsrannsóknarsniði (e. 

correlational study design). Megindlegar rannsóknir einkennast af því að upplýsingum er safnað á 

kerfisbundinn og hlutlægan hátt á tölulegu formi. Í megindlegum rannsóknum er verið að afla 

víðtækra upplýsinga um ákveðna hópa einstaklinga frekar en að skoða betur upplifun hvers og eins 

(Polit og Beck, 2008). Þversniðsrannsóknir eru gerðar þegar mæla á einu sinni á ákveðnu úrtaki og 

því einungis haft samband við þátttakendur í eitt skipti (Altman, 1991; Nieswiadomy, 2008), þær 

eru heppilegar til þess að skoða stöðu ákveðinna fyrirbrigða eða skoða samband á milli breyta á 

einum tímapunkti (Polit og Beck, 2008). Lýsandi rannsóknarsnið er notað til þess að skoða og lýsa 

einhverju fyrirbæri eða ástandi einhvers hóps. Ekki er verið að reyna að hafa nein áhrif á þær 

breytur sem eru skoðaðar heldur einungis verið að skoða hvernig staða þeirra er (Burns og Grove, 

2001; Polit og Beck, 2008). Samanburðarsnið er notað til að skoða og lýsa mun á milli hópa á 

ákveðnum breytum (Burns og Grove, 2001; Nieswiadomy, 2008) en sambandsrannsóknarsniði er 

beitt þegar skoða á hvort tengsl séu á milli breyta innan hóps og hver styrkur þeirra tengsla er. 

Tengslin eru ýmist jákvæð eða neikvæð, jákvæð tengsl milli tveggja breyta þýðir að styrkur einnar 

breytu eykst um leið og styrkur annarar breytu eykst en neikvæð tengsl þýðir að styrkur einnar 

breytu minnkar þegar styrkur annarar eykst. Tengslin eru táknuð frá .00 sem er þegar engin tengsl 

finnast til 1.00 sem eru fullkomin tengsl (Burns og Grove, 2001; Nieswiadomy, 2008). 

Spurningakönnun er leið til að safna gögnum fyrir rannsókn með ódýrum og einföldum hætti og 

hægt er að afla fjölbreyttra upplýsinga á stuttum tíma. Í spurningakönnun er auðvelt að gæta 

nafnleysis þátttakenda sem verður til þess að þeir eru líklegri til þess að svara af hreinskilni sem 

eykur réttmæti niðurstaðna rannsóknarinnar (Nieswiadomy, 2008; Polit og Beck, 2008). 

 

Val á þátttakendum 

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn sem er í vinnslu.  Miðað var við að unnið væri með 150 svör 

í þessari rannsókn. Um hentugleikaúrtak var að ræða til að auðvelt væri að ná til þátttakenda sem 

hæfðu markmiðum rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Í úrtakið 

voru valdir einstaklingar með krabbamein sem voru í meðferð vegna sjúkdómsins á göngudeildum 

Landspítala Háskólasjúkrahúsi (LSH) og  Sjúkrahúsinu á Akureyri (SAk). Skilyrði fyrir þátttöku 

var að vera í meðferð vegna krabbameins, ýmist lyfjameðferð, geislameðferð eða stuðnings-

meðferð, og að vera 18 ára eða eldri og hafa fullan skilning á töluðu og skrifuðu íslensku máli. 
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Mælitæki rannsóknar 

Í þessari rannsókn var notast við tvö mælitæki. Annars vegar var MHLC-C spurningalistinn 

notaður til að mæla innri og ytri stýrirót og hinsvegar HADS spurningalistinn til að mæla kvíða og 

þunglyndiseinkenni. Leyfi fyrir þýðingu og notkun á MHLC-C mælitækinu var fengið hjá höfundi 

þess, Kenneth A. Wallston sem er  sálfræðingur og prófessor við Vanderbilt háskóla í Nashville í 

Bandaríkjunum. Innri stýrirót er til staðar þegar einstaklingurinn trúir því að það sem hafi mest 

áhrif á hans heilsu liggi í hans eigin breytni, að hegðun hans sjálfs eða eiginleikar hafi áhrif á þau 

atvik eða atburði sem hann lendir í. Ytri stýrirót er til staðar hjá einstaklingi sem trúir því að þau 

atvik eða atburðir sem hann lendir í séu óháð hegðun hans sjálfs eða eiginleikum hans, það sé háð 

aðgerðum annarra, örlögum, heppni, eða tilviljunum og það ráði að mestu stjórnun á heilsu hans 

(Rotter, 1966; Wallston, 2005). Wallston o.fl. (1978) þróuðu mælitæki til að mæla stýrirót tengda 

heilsufarshegðun fólks og töluðu þá um heilsustýrirót (e. health locus of control), það var til að 

byrja með einþátta og línulegt, svipað og mælitæki Rotters (1966), sem áður er getið. Það var þó 

frábrugðið að því leyti að það var víðara, fjölþátta mælitæki þar sem mældir voru þrír þættir af 

heilsustýrirót, innri og ytri heilsustýrirót en ytri var skipt í tvo þætti, trú á eða hjálp frá 

valdamiklum öðrum og að trúa á tilviljanir (Wallston o.fl., 1978). Wallston o.fl. (1994) þróuðu 

síðar nýja gerð mælitækis Multidimensional Health Locus of Control, form C eða MHLC-C. Því er 

sérstaklega ætlað að mæla heilsustýrirót hjá einstaklingum sem eru með langvinn veikindi eftir 

niðurstöður fyrri rannsókna sem sýndu að um 30% einstaklinga sem höfðu einhver 

sjúkdómseinkenni áttu erfitt með að svara sumum fullyrðingum fyrri lista, A og B sem snéru að því 

að viðhalda heilsunni. MHLC-C mælitækið hefur verið þýtt og forprófað utan enskumælandi landa 

og reynst bæði réttmætt og áreiðanlegt í rannsóknum á einstaklingum með langvinna sjúkdóma og 

krabbamein með góðan Cronbach alpha áreiðanleikastuðul. Í ungverskri rannsókn Thege o. fl. 

(2014) var Cronbach alpha gildið 0,71 -0,79, í ítalskri rannsókn Ubbiali o.fl. (2008) var það 0,50 -

0,74 og í sænskri rannsókn Lundgrens, Eurenius, Olanssons og Opava (2007) sýndi Cronbach´s 

alpha gildið frá 0,61- 0,82. Fyrir þessa rannsókn var MHLC-C mælitækið þýtt af löggiltum 

skjalaþýðanda sem hefur reynslu af þýðingu sambærilegra mælitækja og var það þýtt samkvæmt 

reglum um þýðingu og staðfærslu mælitækja (Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

HADS spurningalistinn hefur verið þýddur á íslensku af Högna Óskarssyni geðlækni og 

íslenska þýðingin töluvert notuð og hefur hún reynst áreiðanleg og réttmæt (Jakob Smári o.fl., 

2008). Sýnt hefur verið fram á réttmæti og áreiðanleika HADS listans í rannsóknum á langveikum 

einstaklingum. Í rannsókn Agustsdottur o.fl. (2010) þar sem HADS var lagt fyrir einstaklinga með 

krabbamein í blöðurhálskirtli var Cronbach´s alpha gildið 0,85 fyrir þunglyndiskvarðann og 0,81 

fyrir kvíðakvarðann og í  rannsókn Jakobs Smára og Helgu Valtýsdóttur (1997) á einstaklingum 

með sykursýki var Cronbach´s alpha gildið 0,83 fyrir þunglyndiskvarðann og 0,85 fyrir 

kvíðakvarðann. 

Ákveðið var í þessari rannsókn að sameina listana í einn spurningalista og leitast við að hafa 

hann sem aðgengilegastan fyrir þátttakendur meðal annars með því að kaflaskipta honum eftir 

mælitækjunum. Þá var leitast við að hafa skýr fyrirmæli og útskýringar við hvern hluta listans. Góð 

og skýr uppsetning spurningalista og útlit þeirra skiptir máli þegar kemur að því að vekja áhuga 

þátttakenda á þeim (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  

Í lok spurningalistans var M.D. Anderson Symptom Inventory (MDASI) spurningalistinn sem 

mælir líkamleg einkenni, en sá listi er hluti af stærri rannsókn, sem fyrr er getið, og verður ekki 

notaður í þessari rannsókn.  
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Í upphafi var óskað eftir bakgrunnsupplýsingum um aldur, kyn, hjúskaparstöðu og menntun. 

Einnig voru spurningar sem lutu að sjúkdómnum og meðferð hans. Spurt var  um 

sjúkdómsgreiningu, tíðni sjúkdómsgreininga, ástæðu meðferðar og tegund meðferðar sem gefinn 

hafði verið og hvort krabbameinið væri staðbundið eða hefði dreift sér. Á eftir 

bakgrunnsspurningum kom íslensk útgáfa MHLC-C listans sem inniheldur 18 atriði, öll með 6 

punkta Likert kvarða sem svarmöguleika. Atriðin eru fullyrðingar um hvernig einstaklingar 

bregðast við breytingum á líðan tengdri sjúkdómnum eða meðferð. Svarmöguleikarnir eru, mjög 

ósammála, frekar ósammála, lítið ósammála, lítið sammála, frekar sammála og mjög sammála. Eitt 

stig fæst þegar merkt er við mjög ósammála og sex þegar merkt er við mjög sammála. Sex af átján 

atriðum mæla innri stýrirót, sex mæla ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög og síðustu sex 

spurningarnar sem eftir eru skiptast í þrjár spurningar sem mæla ytri stýrirót með trú á valdamikla 

aðra, lækna og heilbrigðisstarfsfólk og þrjár spurningar sem mæla trú á valdamikla aðra þar sem átt 

er við fjölskyldu og vini. Þannig voru þessir þættir stýrirótar mældir óháðir hverjir öðrum og stig 

talin fyrir hvern þátt fyrir sig. Þátttakendur voru spurðir um skýrleika málfars og uppsetningu 

MHLC-C listans og gefinn kostur á að nefna atriði sem þeim fannst vanta í spurningalistanum. 

Á eftir MHLC-C listanum voru spurningar HADS um kvíða og þunglyndiseinkenni. Mælitækið 

inniheldur 14 spurningar, sjö sem tengjast kvíða og sjö sem tengjast þunglyndiseinkennum. 

Svarmöguleikar við HADS listann eru fjórir fyrir hverja spurningu sem svarað er og gefin eru stig 

frá 0-3 fyrir hverja spurningu þannig að stigin geta verið frá 0-21 fyrir hvorn hluta fyrir sig.  

Forprófun á mælitæki 

Einn megintilgangur þessarar rannsóknar var að prófa réttmæti og áreiðanleika íslenskrar þýðingar 

MHLC-C listans. Réttmæti er mæling á því hvort próf er að mæla það sem því er ætlað að mæla og 

hefur réttmæti í rannsóknum verið skilgreint sem innra réttmæti annars vegar og hins vegar sem 

ytra réttmæti. Innra réttmæti snýr að því hvort utanaðkomandi þættir séu að hafa áhrif á breytur 

rannsóknarinnar, með öðrum orðum, hvort breytingar sem fram koma á fylgibreytu séu komnar frá 

frumbreytu en ekki aðrir þættir að hafa áhrif þar á. Ytra réttmæti snýst um það hvort hægt sé að 

alhæfa niðurstöður mælinga yfir á heildarfjölda eða þýðið (Burns og Grove, 2001; Polit og Beck, 

2008; Nieswiadomy, 2008). Áreiðanleiki segir til um stöðugleika útkomunnar frá einni mælingu til 

annarrar og má mæla hann með ýmsum hætti. Innri áreiðanleiki er til dæmis þegar verið er að meta 

áreiðanleika kvarða, þá þurfa spurningar kvarðans að vera að mæla það sama. Þetta er meðal annars 

mælt með Cronbach´s alpha stuðli. Önnur leið til að mæla áreiðanleika er til dæmis endurtekning 

mælinga þar sem skoðuð er fylgni milli fyrri og seinni fyrirlagnar (Burns og Grove, 2001; 

Nieswiadomy, 2008). Endurteknar mælingar eru ekki endilega góður valkostur þegar um 

sjálfsmatslista er að ræða eins og spurningalista, þar sem einstaklingar kynnu að muna fyrri svör og 

hefðu tilhneigingu til að svara aftur á sama hátt eða staða þátttakenda gæti hafa breyst á þann hátt 

að svör þeirra yrðu önnur, hvort tveggja myndi skekkja mat á áreiðanleika (Burns og Grove, 2001).  

Til að auka réttmæti og áreiðanleika mælitækisins var ákveðið að leggja MHLC-C listann fyrir 

nokkra einstaklinga áður en hann var afhentur þátttakendum. Fimm hjúkrunarfræðingar og einn 

iðjuþjálfi sem sinna langveikum einstaklingum voru beðnir að svara listanum og skoða með tilliti 

til orðalags og framsetningar. Einnig svöruðu þrír langveikir einstaklingar listanum. Nokkrar 

ábendingar komu fram varðandi listann og var orðalagi einnar spurningar breytt í kjölfarið. 
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Framkvæmd rannsóknar 

Eftir að öll tilskilin leyfi voru fengin var ákveðið í samráði við deildarstjóra þeirra deilda sem tóku 

þátt hvernig afhenda skyldi væntanlegum þátttakendum spurningalistana. Allir sjúklingar sem 

komu til meðferðar vegna krabbameins á göngudeildir LSH og SAk frá og með byrjun janúar til 

loka febrúar 2015, sem vildu taka þátt í rannsókninni fengu afhent umslag með kynningarbréfi 

(Fylgiskjal VI) um rannsóknina ásamt frímerktu svarumslagi. Í kynningarbréfinu komu fram 

markmið og tilgangur rannsóknarinnar auk upplýsinga um hvernig þátttakendur yrðu valdir. Í 

bréfinu kom fram að upplýsingarnar væru nafnlausar og órekjanlegar til svarenda og fyllsta 

trúnaðar væri gætt. Tekið var fram að með því að svara spurningalistunum hefði viðkomandi gefið 

upplýst samþykki sitt til þátttöku en hætta mætti þátttöku á hvaða tímapunkti sem væri án nokkurra 

afleiðinga fyrir hann eða hana.  

Gagnagreining 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Notuð var lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði við gagnagreininguna og könnuð tíðni, 

meðaltal og staðalfrávik auk þess sem skoðaður var marktækur munur á meðaltölum og fylgni á 

milli breyta. Bakgrunnsbreytur þátttakenda voru flokkaðar sem nafnbreytur. Í fyrstu voru reiknuð 

út meðaltöl skora fyrir hverja spurningu MHLC-C og HADS listanna.  

Framkvæmd var leitandi þáttagreining með hornréttum snúningi til að skilgreina 

þáttaupppbyggingu MHLC-C mælitækisins. Íslensk þýðing MHLC-C listans hefur ekki verið gerð 

áður og leitandi þáttagreining er notuð þegar ekki er fyrirfram vitað mikið um þáttauppbyggingu. 

Þá er gert ráð fyrir að þættirnir séu óskyldir og sjálfstæði þeirra viðhaldið (Field, 2009; Polit og 

Beck, 2008). Markmið með þáttagreiningu er að draga saman þætti mælitækis í færri þætti sem 

hafa sameiginlegar undirliggjandi víddir, eru mest tengdir og eru því að mæla það sama (Burns og 

Grove, 2001; Field, 2009). Notað var Bartlett´s próf til að sjá hvort um marktæka fylgni á milli 

þátta væri að ræða og samkvæmt því reyndist hún marktæk (Altman, 1991; Field, 2009). 

Samkvæmt Kaiser Meyer Olkin prófinu var úrtakið sem notað var fullnægjandi (Field, 2009). 

Cronbach´s alpha stuðullinn er algengasta mælingin á innri áreiðanleika spurningalista (Field, 

2009). Chronbach´s alpha stuðullinn, með skilgreininguna frá 0 og upp í 1 var hafður sem viðmið 

um áreiðnaleikagildi MHLC-C spurningalistans í heild ásamt áreiðanleika hvers þáttar listans, því 

hærri sem talan var því meiri taldist áreiðanleikinn vera (Polit og Beck, 2008). 

Munur á meðaltölum á milli hópa var skoðaður með Mann Whitney U prófi en það er notað til 

að skoða marktekt á mun á meðaltölum þegar um er að ræða gögn sem ekki eru normaldreifð og 

verið að skoða mun á meðaltölum tveggja hópa. Þegar hóparnir voru þrír eða fleiri var notað 

Kruskal- Wallis próf (Altman, 1991; Polit og Beck, 2008). Marktektarmörk voru sett við p = 0,05. 

Fylgni á milli breyta var skoðuð, til að mæla hve mikil þessi tengsl voru var notaður ákveðinn 

fylgnistuðull (Altman, 1991; Burns og Grove, 2001). Til að skoða tengsl á milli stýrirótar, kvíða og 

þunglyndis sem í öllum tilfellum eru raðbreytur, var notaður fylgnistuðullinn Pearson r en gildi 

hans er á bilinu -1 upp í +1 með 0 sem miðpunkt (Altman, 1991).  
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Siðfræði rannsóknar 

Allar rannsóknir þurfa að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar. Í siðfræði 

heilbrigðisgreina eru fjórar höfuðreglur sem liggja til grundvallar, þær eru sjálfræðisreglan, 

skaðleysisreglan, velgjörðareglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Sjálfræðisreglan snýr að virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar og setur því mörk 

varðandi hvernig má koma fram við hana. Þetta leiðir af sér kröfuna um upplýsta og óþvingaða 

þáttöku einstaklinga (Sigurður Kristinsson, 2013). Í kynningarbréfi til þátttakenda var þess gætt vel 

að þar kæmu fram allar upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknar til að tryggja að 

væntanlegir þátttkakendur veittu upplýst samþykki og fyndist á engan hátt að þeir væru þvingaðir 

til þátttöku. Að auki komu fram upplýsingar um að þátttakendum væri velkomið að hafa samband 

við ábyrgðarmann rannsóknarinnar ef þess gerðist þörf (Fylgiskjal VI), (Vilhjálmur Árnason, 

1993). Skaðleysisreglan felur í sér að heilbrigðisstarfsfólk skuli umfram allt forðast það að valda 

skaða og mega því vísindarannsóknir ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Rannsakandinn þarf því að ganga úr skugga um það að áhætta sé 

innan viðunandi marka og ef um áhættu sé að ræða þurfi ávinningur fyrir þátttakendur að vera 

nægur til að réttlæta það. Þessi rannsókn var talin hafa ákveðna áhættu og geta valdið erfiðleikum 

fyrir þátttakendur. Sjúklingar í meðferð vegna krabbameins eru oft á tíðum mjög veikir og 

þróttlitlir vegna sjúkdómsins og meðferðarinnar. Tekið var tillit til þess og skýrt tekið fram í 

upphafi spurningalistans að hvort sem viðkomandi tæki þátt eða ekki þá var honum óskað alls góðs 

í meðferðinni. Undantekningar frá þátttöku voru gerðar ef deildarstjórar mátu viðkomandi sjúkling 

of veikan eða ekki réttlætanlegt af öðrum ástæðum að afhenda honum spurningalistann. Öll tilskilin 

leyfi voru fengin fyrir rannsókninni áður en gagnasöfnun hófst. Leyfi (nr. VSV-14-154) var fengið 

hjá Vísindasiðanefnd (Fylgiskjal II) og rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar sem gerði engar 

athugasemdir (Fylgiskjal I). Leyfi voru fengin hjá yfirmönnum LSH og SAk fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar (Fylgiskjöl III, IV og V). Farið var eftir lögum um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga (Lög nr. 77 23. maí 2000) og þagnarskyldu (Lög nr. 34 15. maí 2012). 
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Kafli 4 - Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknarniðurstöðum út frá þeim rannsóknarspurningum sem 

lagt var upp með, þær voru: Er munur á innri og ytri stýrirót einstaklinga með tilliti til 

bakgrunnsbreyta, ástæðu og tegund meðferðar og útbreiðslu krabbameins? Eru tengsl á milli innri 

og ytri stýrirótar og kvíða og þunglyndis? Hvert er réttmæti og áreiðanleiki íslensku þýðingar 

MHLC-C listans?  

Þátttakendur 

Af 150 einstaklingum sem voru í meðferð vegna krabbameins svöruðu 108 (72%). Af þeim voru 

tveir einstaklingar sem ekki svöruðu spurningum um bakgrunnsbreytur en af þeim 106 sem það 

gerðu var kynjahlutfallið jafnt.  

Bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Konur voru 50% af úrtakinu (n = 53). Meðalaldur þátttakenda var 62,7 ár, reiknað út frá bilskiptum 

gögnum. Flestir þátttakendur (67,9%, n = 72) voru giftir. Flestir (74,0%, n = 77) sögðu að um 

fyrstu greiningu krabbameins væri að ræða, ástæðu meðferðar sögðu flestir vera lækningu (62,9%, 

n = 66), flestir (36,8%, n = 39) voru í geislameðferð, flestir (63,8%, n = 67) sögðu krabbameinið 

vera staðbundið en færri (36,2%, n = 38) sögðu það hafa dreift sér (Tafla 1). 
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Tafla 1. Upplýsingar um þátttakendur. 

 N % 

Kyn 

  Kona 53 50,0% 

Karl 53 50,0% 

Aldur  

  31-40 ára 5 4,7% 

41-50 ára 10 9,4% 

51-60 ára 25 23,6% 

61-70 ára 30 28,3% 

˃70 ára 

Meðalaldur 62,7 ár, staðalfrávik 11,5 36 34,0% 

Hjúskaparstaða 

  Gift(ur) 72 67,9% 

Sambúð 9 8,5% 

Ekkja 6 5,7% 

Ekkill 3 2,8% 

Býr ein(n) 8 7,5% 

Fráskilin(n) 8 7,5% 

Tíðni sjúkdómsgreininga 

  Fyrsta greining á krabbameini 77 74,0% 

Fyrsta endurkoma sjúkdóms 6 5,8% 

Önnur endurkoma sjúkdóms 15 14,4% 

Þriðja endurkoma sjúkdóms 2 1,9% 

Endurkoma sjúkdóms oftar en þrisvar 4 3,8% 

Ástæður meðferðar 

  Lækning 66 62,9% 

Einkennameðferð 2 1,9% 

Halda sjúkdómnum niðri 33 31,4% 

Veit ekki 4 3,8% 

Tegund meðferðar 

  Krabbameinslyfjameðferð 36 34,0% 

Geislameðferð 39 36,8% 

Krabbameinslyfjameðferð og geislameðferð samtímis 30 28,3% 

Annað 1 0,9% 

Útbreiðsla sjúkdóms 

  Staðbundið krabbamein 67 63,8% 

Sjúkdómurinn hefur dreift sér (meinvörp) 38 36,2% 
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MHLC - C - Meðaltal skora  

Í töflu tvö má sjá að ytri stýrirót með trú á lækna sýndi hæsta skor með meðaltalið 31,4 (s = 2,8/ n 

= 101). Næsthæsta skorið var á innri stýrirót 21,9 (s = 7,7/n = 91). Lægstu meðaltöl skora voru á 

ytri stýrirót með trú á aðra 20 (s = 3,9 /n = 100) og á ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög 17,2 

(s = 7,1/ n = 98) (Tafla 2). 

Tafla 2. MHLC - Stýrirót, meðaltal skora. 

Stýrirót meðaltal(s/n) 

 Innri stýrirót 21,9 (7,7/91) 

 Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og örlög 17,2 (7,1/98) 

 Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,7 (2,8/101) 31,4* 

Ytri stýrirót - trú á aðra 10 (3,9/100) 20* 

   

*meðaltal x 2 þar sem stig hér spanna 3-9 en 6-18 í öðrum þáttum. 
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MHLC - C - Þáttagreining 

Notuð var þáttagreining með hornréttum snúningi (e.varimax). Þáttagreining leiddi í ljós fjóra þætti 

sem byggðust á Bartletts prófi sem sýndi marktæka fylgni á milli einstakra breyta (0,001) og 

Kaiser-Mayer-Olkin próf staðfesti að úrtakið væri fullnægjandi (0,777). Þáttur eitt Innri stýrirót 

kom út með sex breytur, þáttur tvö Ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög sýndi sömuleiðis sex 

breytur, en þáttur þrjú Ytri stýrirót með trú á lækna og heilbrigðisstarfsfólk og þáttur 4 Ytri stýrirót 

með trú á aðra sýndu hvor um sig þrjár breytur. Niðurstöður þáttahleðslu fyrir hverja breytu má sjá 

í töflu 3 sem sýnir þær á bilinu frá 0.633 – 0.899.  

Tafla 3. Þáttagreining. 

Þættir 1 2 3 4 

Innri stýrirót 

Ef líðan mín versnar, eru það mín eigin viðbrögð sem ráða 

því hversu fljótt mér fer aftur að líða betur. 0,774 0,081 0,069 0,049 

Ég er beinlínis ábyrg(ur) fyrir því hvort mér líður betur eða 

verr. 0,807 0,223 -0,065 0,150 

Þegar líðan mín versnar, er það mín eigin sök. 0,794 0,051 0,093 0,059 

Það eru mínar eigin athafnir sem mestu ráða um hvernig mér 

líður. 0,899 0,166 -0,017 0,103 

Ef mér fer að líða verr er það vegna þess að ég hef ekki sinnt 

sjálfum(sjálfri) mér nógu vel. 0,802 0,116 0,057 0,014 

Það er mér að þakka þegar mér líður betur og mín sök þegar 

mér líður verr. 0,851 0,196 0,080 0,052 

Ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög 

Flest af því sem hefur áhrif á líðan mína gerist fyrir tilviljun. 0,328 0,633 0,165 -0,066 

Heppni ræður miklu um það hvort mér líður betur. 0,172 0,781 0,167 -0,113 

Allt sem verður til þess að bæta líðan mína er fyrst og fremst 

heppni að þakka. 0,058 0,794 0,147 -0,058 

Ef líðan mín versnar, eru það örlögin sem valda því. 0,160 0,782 0,038 0,142 

Ef ég er heppin(n) mun líðan mín batna. 0,066 0,753 0,078 0,258 

Hvað líðan mína snertir, verður það bara að ráðast: svo fer 

sem fer. 0,093 0,723 0,057 0,067 

Ytri stýrirót með trú á lækna og heilbrigðisstarfsfólk 

Ef ég fer reglulega til læknis er minni hætta á vandamálum 

vegna veikinda minna. 0,121 0,104 0,029 0,798 

Að fara nákvæmlega að fyrirmælum læknis er besta leiðin til 

að koma í veg fyrir að mér versni. 0,194 0,082 -0,009 0,830 

Hvenær sem líðan minni hrakar ætti ég að leita ráða hjá 

sérmenntuðu heilbrigðisstarfsfólki. -0,027 -0,042 0,171 0,703 

Ytri stýrirót með trú á aðra 

Annað fólk hefur mikil áhrif á það hvort líðan mín batnar, er 

óbreytt, eða versnar. 0,252 0,06 0,816 -0,012 

Hjálp frá öðrum ræður úrslitum um hversu fljótt líðan mín 

batnar. 0,073 0,207 0,809 0,161 

Ef líðan mín á að batna, verður annað fólk að sjá til þess að 

slíkt megi gerast. -0,142 0,207 0,777 0,082 
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Áreiðanleiki 

Chronbach´s alpha áreiðanleikastuðull var notaður til að meta áreiðanleika íslensku þýðingar 

MHLC-C listans. Áreiðanleiki hinna fjögurra þátta listans reyndist vera frá 0.731-0.917. Hæstur var 

áreiðanleikastuðullinn fyrir innri stýrirót (0,917) en lægstur fyrir ytri stýrirót með trú á lækna og 

heilbrigðisstarfsfólk (0,731), (Tafla 4). 

 

Tafla 4. Áreiðanleiki (Cronbach´s alfa). 

Þættir (Cronbach´s alfa) 

Innri stýrirót 0,917 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og örlög 0,861 

Ytri stýrirót - trú á lækna 0,731 

Ytri stýrirót - trú á aðra 0,765 

  

 

HADS 

Tafla fimm sýnir kvíða og þunglyndisskor HADS mælitækisins. Teknir voru saman í einn hóp allir 

sem sýndu miðlungs eða mikil einkenni þunglyndis og kvíða, eða allir sem skoruðu yfir 8 stig á 

kvíða eða þunglyndiseinkenni. Kvíði mældist yfir 8 stig hjá 13% þátttakenda (n = 14), 76,9% (n = 

83) höfðu lítil kvíðaeinkenni og 10,2% (n = 11) svöruðu ekki. Fjöldi þátttakenda með þunglyndis-

einkenni skiptist þannig að 75,9% (n = 82) höfðu lítil þunglyndiseinkenni, 16,7% (n = 18) mældust 

með miðlungs- eða mikil þunglyndiseinkenni eða yfir 8 stig og 7,4% (n = 8) svöruðu ekki (Tafla 

5). 

Tafla 5. HADS Kvíði og þunglyndiseinkenni, tíðni og prósenta. 

HADS Tíðni Prósenta    Tíðni Prósenta 

Ekki kvíði 83 76,9  Ekki þunglyndi 82 75,9 

Kvíði 14 13  Þunglyndi 18 16,7 

Ekki svarað 11 10,2  Ekki svarað 8 7,4 

Samtals 108 100  Samtals 108 100 
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Meðaltöl  

Notað var Mann Withney U próf til að reikna út mun á meðaltali milli tveggja hópa þar sem gögnin 

voru ekki normaldreifð. Til að finna mun á meðaltali þegar um þrjá eða fleiri hópa var að ræða var 

Kruskal Wallis próf notað. Marktektarmörk voru sett við p = 0,05. 

Ekki var mikið um marktækan mun á meðaltölum hópa í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar 

skoðaður var munur á stýrirót annars vegar og kvíða hins vegar á milli kynja var hann ekki 

marktækur, en konur sýndu marktækt meiri einkenni um þunglyndi (5,2) en karlar (3,9), p = 0,038, 

(Tafla 6).  

Tafla 6. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali kynja. 

 

Karlar Konur p-gildi* 

Stýrirót meðaltal(staðalfrávik/n) meðaltal(staðalfrávik/n) 

 Innri stýrirót 21,1(8,3/43) 22,4(7,4/46) 0,300 

Ytri stýrirót trú á tilviljanir og 

örlög 17,5(7,0/47) 16,7(7,3/49) 0,530 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,5(2,9/48) 15,9(2,7/51) 0,698 

Ytri stýrirót - trú á aðra 9,8(3,7/48) 10,1(4,1/50) 0,682 

 

HADS    

Kvíði 4,4(3,2/52) 4,2(2,6/45) 0,927 

Þunglyndiseinkenni 3,9(3,1/52) 5,2(3,1/48) 0,038 

    

*Mann-Withney U próf 

    

Úrtaki rannsóknarinnar var skipt í tvo hópa til að skoða mun á meðaltölum, yngri en 60 ára og 

60 ára og eldri. Lítill munur reyndist vera á meðaltali eftir aldri en ytri stýrirót með trú á lækna og 

heilbrigðisstarfsfólk reyndist marktækt meiri hjá hópnum 60 ára og eldri (p = 0,020) samkvæmt 

Mann Withney U prófi en ekki var marktækur munur á þessum tveimur aldurshópum á öðrum 

þáttum stýrirótar og ekki hvað varðaði kvíða eða þunglyndiseinkenni (Tafla 7). 

Tafla 7. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali eftir aldri. 

 

Undir 60 ára 60 ára og eldri p-gildi* 

 

meðaltal(staðalfrávik/n) meðaltal(staðalfrávik/n) 

 Innri stýrirót 22,6(7,9/37) 21,2(7,8/52) 0,414 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og 

örlög 17,1(6,7/37) 17,1(7,5/59) 0,982 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,4(2,2/38) 15,9(3,1/61) 0,020 

Ytri stýrirót - trú á aðra 9,7(3,6/37) 10,1(4,1/61) 0,594 

HADS    

Kvíði 4,9(3/40) 3,9(2,9/57) 0,089 

Þunglyndiseinkenni 4,0(3,6/40) 5,0(2,7/60) 0,057 

    

*Mann-Withney U próf 
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Töflur 8 – 11 sýna mun á meðaltali skora á stýrrót og kvíða eða þunglyndiseinkenna út frá 

bakgrunnsbreytum. Hjúskaparstaða hafði engin marktæk áhrif á stýrirót einstaklinga, kvíða eða 

þunglyndi. Ekki var neinn marktækur munur á stýrirót einstaklinga, kvíða eða þunglyndi eftir því 

hvort um fyrstu greiningu eða endurteknar greiningar krabbameins væri að ræða og ekki var heldur 

munur eftir því hvort krabbameinið væri staðbundið eða hvort það hefði dreift sér.  

Tafla 8. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali eftir hjúskaparstöðu. 

 

Giftur/sambúð Einstæður p-gildi* 

 

meðaltal(staðalfrávik/n) meðaltal(staðalfrávik/n) 

 Innri stýrirót 21,7(8,1/72) 22,2(6,5/17) 0,933 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og 

örlög 16,8(7/75) 18,1(7,7/21) 0,445 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,7(2,6/78) 15,9(3,4/21) 0,380 

Ytri stýrirót - trú á aðra 9,8(3,8/78) 10,6(4,1/20) 0,295 

HADS    

Kvíði 4,5(2,8/77) 3,6(3,4/20) 0,100 

Þunglyndieinkenni 4,6(3,2/77) 4,4(3,1/23) 0,830 

    

*Mann-Withney U próf    

 

Tafla 9. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali eftir fyrstu greiningu 

eða endurteknar greiningar krabbameins. 

 

Fyrsta greining Endurtekin greining 

p-

gildi* 

 

meðaltal (staðalfrávik/n) 

meðaltal 

(staðalfrávik/n) 
 Innri stýrirót 22,3(7,8/65) 20,9(7,8/23) 0,438 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og 

örlög 17,7(7/70) 15,5(7,4/24) 0,180 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,9(2,4/73) 14,8(3,7/24) 0,226 

Ytri stýrirót - trú á aðra 10,3(4/72) 8,5(3,5/24) 0,061 

HADS 

   Kvíði 4,3(3/70) 4,5(2,7/25) 0,743 

Þunglyndiseinkenni 4,5(3,1/73) 5,5(3,2/25) 0,569 

    *Mann-Withney U próf 
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Tafla 10. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali eftir sjúkdómsstöðu. 

 

Staðbundið 

krabbamein 

Sjúkdómurinn hefur 

dreift sér (meinvörp) 

p-

gildi* 

 

meðaltal(staðalfrávik/n) meðaltal(staðalfrávik/n) 

 Innri stýrirót 22,6(7,3/57) 20,3(8,6/32) 0,230 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir 

og örlög 18(6,8/62) 15,4(7,5/34) 0,084 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,8(2,4/64) 15,7(3,4/35) 0,511 

Ytri stýrirót - trú á aðra 10,3(3,9/62) 9,4(3,9/36) 0,333 

HADS 

   Kvíði 4,2(3,1/60) 4,6(2,7/36) 0,295 

Þunglyndiseinkenni 4,2(3,3/62) 5,2(2,8/37) 0,084 

    

*Mann-Withney U próf 

    

Tafla 11. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali tengt meðferð. 

 

Lyfjameðferð 

meðaltal 

(staðalfrávik/n) 

Geislameðferð 

meðaltal 

(staðalfrávik/n) 

Lyfja- og 

geislameðferð 

samtímis 

meðaltal 

(staðalfrávik/n) p-gildi* 

Innri stýrirót 22,8(8,2/32) 21,9(8,6/33) 20,7(6/23) 0,349 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og 

örlög 16,4(7,1/35) 18,3(7,6/36) 16,6(6,4/24) 0,490 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,4(3,4/35) 16(2,5/36) 15,7(2,4/27) 0,842 

Ytri stýrirót - trú á aðra 10(4,2/36) 10,3(3,8/35) 9,3(3,8/26) 0,608 

HADS 

    Kvíði 4(2,8/33) 3,9(2,5/35) 5,3(3,5/28) 0,243 

Þunglyndiseinkenni 4,3(3,1/35) 4,2(3,2/35) 5,4(3,1/29) 0,255 

     

* Kruskal-Wallis próf 

     

Ekki reyndist marktækur munur á meðaltali einstaklinga á stýrirót eftir því hvort einstaklingar 

töldu sjúkdóminn vera læknanlegan eða ekki en þeir einstaklingar sem sögðust ekki vera í 

læknanlegri meðferð sýndu marktækt meiri kvíða (p = 0,041) og þunglyndiseinkenni (p = 0,012) en 

þeir sem voru í meðferð sem miðaði að lækningu sjúkdómsins (Tafla 12).  
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Tafla 12. Stýrirót, kvíði og þunglyndiseinkenni, samanburður á meðaltali eftir ástæðu 

meðferðar. 

 
Læknandi meðferð 

meðaltal(s/n) 

Annað  

Meðaltal (s/n)  

 

p-gildi* 

Innri stýrirót 22,2(8/56) 21,1(7,6/33) 0,457 

Ytri stýrirót - trú á tilviljanir og 

örlög  17,4(7,1/60) 16,4(7,2/35) 0,468 

Ytri stýrirót - trú á  lækna 15,8(2,4/63) 15,4(3,4/35) 0,970 

Ytri stýrirót - trú á aðra 10(4,1/62) 9,8(3,6/35) 0,973 

HADS    

Kvíði 4,0(3,1/61) 5,0(2,6/35) 0,041 

Þunglyndiseinkenni 4,0(3,2/64) 5,6(2,7/35) 0,012 

    *Mann-Withney U próf 

 

Fylgni  

Marktæk jákvæð fylgni var á milli ytri stýrirótar með trú á tilviljanir og örlög, og ytri stýrirótar með 

trú á aðra (0,323) og á milli ytri stýrirótar með trú á tilviljanir og og örlög, og innri stýrirótar 

(0,377). Marktæk neikvæð fylgni var á milli innri stýrirótar og þunglyndiseinkenna (-0,402), á milli 

ytri stýrirótar með trú á lækna og þunglyndiseinkenna (-0,220), og á milli ytri stýrirótar með trú á 

lækna og tíðni sjúkdómsgreininga (0,237) (Tafla 13). 

Tafla 13. Fylgni milli kvíða og þunglyndiseinkenna og þátta stýrirótar. 

 

Kvíði 

Þung-

lyndis-

einkenni 

Innri 

stýrirót 

Ytri 

stýrirót 

trú á til-

viljanir 

og örlög 

Ytri 

stýrirót 

trú á  

lækna 

Ytri 

stýrirót 

trú á 

aðra 

Kvíði 

 

0,609** -0,158 -0,113 -0,178 0,050 

Þunglyndiseinkenni 0,609** 

 

-0,402** -0,113 -0,220* 0,113 

Innri stýrirót -0,158 -0,402** 

 

0,377** 0,205 0,130 

Ytri stýrirót - trú á 

tilviljanir og örlög -0,113 -0,113 0,377** 

 

0,133 0,323** 

Ytri stýrirót - trú á  lækna -0,178 -0,220* 0,205 0,133 

 

0,156 

Ytri stýrirót - trú á aðra 0,050 0,113 0,130 0,323** 0,156 

 Tíðni sjúkdómsgreininga 0,026 0,096 -0,020 -0,121 -0,237* -0,164 

       

2-tailed significance. *p < 0.05; **p < 0.01; N = 82-100 
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 Athugasemdir við mælitæki 

Þátttakendur voru beðnir að koma með athugasemdir varðandi MHLC-C spurningalistann þar sem 

að um forprófun á honum var að ræða. Athugasemdir um uppsetningu og málfar MHLC-C 

spurningalistans komu frá 68,5% þátttakenda. Af heildarúrtaki sögðu 46,3% að uppsetningin væri 

góð, 16,7% töldu hana sæmilega og 5,6% sögðu hana ekki góða. 

Þær athugasemdir sem bárust varðandi MHLC-C listann voru af ýmsum toga og flestar sneru 

þær að málfari fremur en uppsetningu. Þó var nefnt að svarmöguleikarnir væru of margir og eins 

nefndi einn þátttakenda að það vantaði hlutlausan svarmöguleika. Tveir þátttakendur nefndu það að 

þeim fannst spurningarnar margar ýta undir sjálfsásökun en sú ábending hafði komið frá 

hjúkrunarfræðingum sem í upphafi svöruðu listanum og beindist þá fyrst og fremst að spurningu nr 

6 sem var „það er mér að þakka þegar mér líður betur og mér að kenna þegar mér líður verr.“ Þessu 

var breytt í „Það er mér að þakka þegar mér líður betur og mín sök þegar mér líður verr.“ 

 

 

Mynd 1. Mat á gæðum MHLC-C spurningalistans. 

  

46% 

17% 

6% 

31% 

Uppsetning spurningalista 

Góð Sæmileg

Ekki góð Svaraði ekki
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Kafli 5 - Umræður um niðurstöður 

Megin niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að þátttakendur höfðu sterkasta ytri stýrirót með 

trú á lækna en innri stýrirót var næst sterkust. Nokkur hluti þátttakenda sýndi kvíða og 

þunglyndiseinkenni, 13% voru með miðlungs eða mikil kvíðaeinkenni og 16,7% voru með 

miðlungs eða mikil einkenni þunglyndis. Kvíðatilfinning sýndi sig að vera nokkuð jöfn á milli 

kynja en þó voru konur sýnilega að finna meira fyrir þunglyndi en karlar í þessari rannsókn. Það að 

hafa sterka innri stýrirót tengdist marktækt minni einkennum þunglyndis en ekki var marktækur 

munur á kvíða eftir því hver stýrirót þátttakenda var. Ytri stýrirót með trú á lækna og 

heilbrigðisstarfsfólk hafði einnig neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni en ekki var þar um jafn 

sterk tengsl að ræða og á milli innri stýrirótar og þunglyndiseinkenna. Einnig sýndu niðurstöður að 

rétmætti og áreiðanleiki MHLC-C listans reyndist gott.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sem lúta að sterkri ytri stýrirót með trú á lækna eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir þar sem MHLC-C listinn hefur verið notaður til að mæla stýrirót einstaklinga 

með langvinn veikindi. Lundgren o.fl. (2007) lögðu sænska útgáfu MHLC-C listans fyrir 

einstaklinga með liðagigt. Þar kom fram að ytri stýrirót með trú á lækna var sterkust. Ubbiali o.fl. 

(2008) fengu sömu niðustöðu þegar þeir lögðu ítalska þýðingu listans fyrir hjá hópi HIV jákvæðra 

einstaklinga. Thege o.fl. (2014) lögðu ungverska þýðingu MHLC-C listans fyrir langveika 

einstaklinga, meðal annars einstaklinga með krabbamein og ytri stýrirót með trú á lækna kom 

sterkust út í þeirra rannsókn. Þetta samræmist einnig niðustöðum Wallston o.fl. (1994) en þeir 

forprófuðu frumútgáfu listans á einstaklingum með krabbamein, sykursýki og liðagigt.  Álykta má 

út frá þessu að íslenska þýðingin sé í samræmi við frumútgáfu listans og styrkir þetta réttmæti 

íslensku þýðingarinnar.   

Margar vestrænar rannsóknir sem skoðað hafa stýrirót hjá einstaklingum með langvinn veikindi 

hafa sýnt fram á að innri stýrirót einstaklinga sé sterkust (Berglund, Lytsy og Westerling, 2014; 

Brown og Swartz, 2012; Cross o.fl., 2006). Einnig hefur innri stýrirót mælst sterkust hjá 

heilbrigðum einstaklingum (Steptoe og Wardle, 2001). Í þessum rannsóknum hefur MHLC-C 

mælitækið ekki verið notað heldur mælitæki þar sem ekki er verið að mæla ytri stýrirót með trú á 

lækna sérstaklega. Í rannsókn Lin og Tsay (2005) þar sem 124 einstaklingar með krabbamein tóku 

þátt kom fram að meirihluti þeirra hafði ytri stýrirót. Rannsakendur veltu fyrir sér ástæðum þess að 

þeirra niðustöður sýndu að ytri stýrirót var sterkari og drógu þá ályktun að menningarmunur gæti 

haft áhrif, töldu höfundar það frekar einkenna asíska menningarheima heldur en vestrænan að 

treysta meira og jafnvel algerlega á lækna og heilbrigðisstarfsfólk þegar veikindi væru til staðar. 

Ofangreindar niðurstöður eru áhugaverðar og vert að skoða betur í samhengi við niðurstöður 

þessarar rannsóknar.  Hér er um að ræða fyrstu rannsókn á íslenskum sjúklingum með krabbamein, 

niðurstöður sýna sterkust einkenni ytri stýrirótar með trú á lækna, sem samræmist fyrri rannsóknum 

þar sem MHLC-C mælitækið hefur verið notað, en jafnframt var innri stýrirót næst sterkust. Frekari 

rannsókna er þörf til að geta sagt til um áhrifaþætti eða mögulegan menningarmun í þessu 

samhengi. 

Í þessari rannsókn kom einnig fram að eldri hópur þátttakenda hafði meiri ytri stýrirót með trú á 

lækna og heilbrigðisstarfsfólk heldur en yngri þátttakendur, ekki munaði þó miklu á þessum 

meðaltölum en munurinn reyndist marktækur með Mann Withney U prófi, en ástæða er til að skoða 
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þennan þátt nánar. Þeir þættir sem mæla ytri stýrirót með trú á lækna fela í sér að einstaklingarnir 

hafi trú á því að það að fara reglulega til læknis sé góð leið til að komast hjá vandamálum vegna 

veikinda. Eins það að fara nákvæmlega að fyrirmælum læknis sé besta leiðin til að komast hjá 

versnun einkenna og ef einkenni versni þá sé best að leita ráða hjá sérmenntuðu 

heilbrigðisstarfsfólki. Þessi hluti stýrirótar sýnir því mikla trú á lækna og heilbrigðisstarfsfólk. 

Þessar niðurstöður eru svipaðar því sem fram hefur komið þegar munur á stýrirót eftir aldri hefur 

verið skoðaður en þá mælist ytri stýrirót hærri hjá eldri einstaklingum og innri stýrirót hærri hjá 

þeim yngri (Cai o.fl., 2011; Derks o.fl., 2004; Lin og Tsay, 2004). 

Þær rannsóknir sem skoðað hafa möguleg tilfelli af þunglyndi og kvíða með HADS kvarðanum 

hafa fengið nokkuð misjafnar niðurstöður. Áströlsk rannsókn Clinton-McHarg o.fl. (2014) sem 

skoðaði fjölda tilfella þunglyndis og kvíða á meðal einstaklinga með krabbamein í blóði eða eitlum 

sýndi að 27% þátttakenda voru kvíðnir og 17% þunglyndir. Í grískri rannsókn Mystakidou o.fl. 

(2014) voru 25,8% þátttakenda með þunglyndi og 24,2% með kvíða. Í samantektarrannsókn 

Krebber o.fl. (2014) voru tilfelli þunglyndis frá 8-24%. Í tveimur íslenskum rannsóknum, 

Hjörleifsdóttir o.fl. (2006) og  Hjörleifsdóttir o.fl. ( 2007) þar sem skoðuð var andleg og líkamleg 

líðan og bjargráð einstaklinga með krabbamein komu fram svipaðar niðurstöður og í þessari 

rannsókn varðandi kvíða og þunglyndiseinkenni. Í þessari rannsókn kom fram marktækur munur á 

þunglyndiseinkennum karla og kvenna en konur voru hér með marktækt meiri þunglyndiseinkenni 

en karlar og samræmist það rannsóknum Hjörleifsdóttur o.fl. (2006 og 2007). Niðurstöður 

rannsóknar Gunnarsdóttur o.fl. (2012) styðja enn frekar fyrrgreindar niðurstöður um algengi kvíða 

og þunglyndiseinkenna þar sem fram komu mælingar á þunglyndiseinkennum sem bentu til 

þunglyndiseinkenna og aukins kvíða á meðal krabbameinssjúklinga.   

Tengsl kvíða og þunglyndis við stýrirót var í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna en hér 

mældist neikvæð fylgni á milli þunglyndiseinkenna og innri stýrirótar, því meiri sem innri stýrirót 

þátttakenda í þessari rannsókn mældist því minni einkenni þunglyndis höfðu þeir. Einnig voru veik 

neikvæð tengsl á milli stýrirótar með trú á lækna og þunglyndis. Samræmast þessar niðurstöður því 

sem Lundgren o.fl. (2007) sýndu fram á í sinni rannsókn að marktæk neikvæð tengsl voru á milli 

þess að vera með ytri stýrirót með trú á lækna og þunglyndis- og kvíðaeinkenna. Einnig var 

neikvæð fylgni á milli innri stýrirótar og kvíða og þunglyndiseinkenna en sú fylgni reyndist þó ekki 

marktæk. Aðrar rannsóknir sem fundið hafa marktækt samband milli stýrirótar, kvíða og 

þunglyndis hafa sýnt fram á það að einstaklingar með sterka innri stýrirót hafi minni einkenni 

þunglyndis og kvíða (Arraras o.fl., 2002; Thege o.fl., 2014) eða fundið jákvæð tengsl ytri stýrirótar 

og þunglyndis (Mystakidou o.fl., 2014). 

Þáttagreining 

Einn megintilgangur rannsóknarinnar var forprófun MHLC-C listans með framkvæmd  

þáttagreiningar. Niðurstöður úr þáttagreiningu voru góðar, þáttahleðslur röðuðust vel innan hvers 

þáttar og voru á bilinu 0,633 – 0,899 sem styður réttmæti íslensku þýðingarinnar (Tafla 3). Einna 

best var þáttahleðsla spurninga varðandi innri stýrirót og almennt voru þáttahleðslur íslensku 

þýðingar MHLC-C listans svipaðar eða ívið hærri en í amerísku frumgerðinni (Wallston o.fl., 

1994). Í frumgerð Wallston o.fl. (1994) var þáttahleðslan einna best á þáttum sem mæla innri 

stýrirót eða 0,7 og  hærra, í íslensku þýðingunni hlóðust þættirnir 0,77 og hærra í innri stýrirót. Í 

báðum gerðum listans komu þættir sem mæla ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög veikast út en 

í frumgerðinni var þáttahleðsla þeirra lægst 0,55 og í íslensku þýðingunni 0,633. 
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 Þýðing og forprófun listans á önnur tungumál hefur komið svipað út með þáttahleðslu og fram 

kemur í þessari rannsókn. Í ungverskri þýðingu Thege o.fl. (2014) voru þáttahleðslurnar heldur 

lægri eða á bilinu 0,45-0,81 og voru þar líka þættir sem mæla innri stýrirót með einna bestu 

þáttahleðsluna en þættir sem mæla ytri stýrirót með trú á aðra komu einna verst út. Lundgren o.fl. 

(2007) fengu svipaða niðurstöðu í þáttagreiningu sinnar þýðingar. Þáttahleðslan var á bilinu 0,34-

0,8 í þeirra þýðingu með sterkasta þáttahleðslu í þáttum sem mæla innri stýrirót og veikasta í þeim 

þáttum sem mæla ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög. 

Innri áreiðanleiki þáttanna sem mældur var með Cronbach´s alpha stuðli var á bilinu 0,765-

0,917, mestur áreiðanleiki mældist fyrir innri stýrirót 0,917 og lægstur fyrir ytri stýrirót með trú á 

aðra eða 0,765. Þetta eru svipaðar niðurstöður og koma fram hjá frumgerð Wallson o.fl. (1994) en 

þar er Cronbach´s alpha hæst fyrir innri stýrirót eða 0,87 og lægst fyrir ytri stýrirót með trú á aðra 

eða 0,71. Þáttagreining og áreiðanleiki íslensku þýðingunnar kemur því vel út og styrkir það 

áreiðanleika og réttmæti mælitækisins. 

Munur meðaltala eftir bakgrunnsbreytum 

Þegar aldur var skoðaður var þátttakendum skipt upp í tvö aldursbil, 60 ára og eldri og yngri en 60 

ára en þátttakendum fjölgaði eftir hækkandi aldri. Eins og áður er getið var munur á ytri stýrirót 

með trú á lækna á milli aldurshópa. Samkvæmt Mann Withney U prófi, en það próf var notað því 

gögnin voru ekki normaldreifð, hafði eldri hópurinn marktækt meiri stýrirót með trú á lækna heldur 

en yngri hópurinn, en þeim upplýsingum ber þó að taka með varkárni því munurinn á þessum 

tveimur aldurshópum var afar lítill eða 15,9 hjá eldri hópnum og 15,4 hjá þeim yngri.  

Einstaklingar undir 60 ára höfðu hærra meðaltal innri stýrirótar en 60 ára og eldri en munurinn 

var ekki marktækur. Þegar munur á stýrirót eftir aldri hefur verið skoðaður hafa rannsóknir almennt 

sýnt að innri stýrirót sé algengari hjá yngri einstaklingum og ytri stýrirót algengari hjá eldri 

einstaklingum (Cai o.fl., 2011; Derks o.fl., 2004; Lin og Tsay, 2004) og voru því niðurstöðurnar 

hér í nokkru samræmi við það. Þær rannsóknir sem skoðað hafa stýrirót hafa mikið til beinst að því 

að skoða tengsl stýrirótar við lífsgæði, þunglyndi, kvíða, bjargráð eða borið saman hópa af 

einstaklingum, eins og einstaklingum með mismunandi sjúkdóma. Lítil áhersla hefur verið á að 

skoða mun á stýrirót eftir bakgrunnsbreytum svo sem hjúskaparstöðu og kyni og ekki sést 

marktækur munur þar á en munur hefur sést eftir aldri og menntun (Cai o.fl., 2011; Derks o.fl., 

2004; Lin og Tsay, 2004). Þó kom fram marktækur munur milli kynja hvað varðar stýrirót með trú 

á aðra í rannsókn Saha o.fl. (2011).  

Hvað varðar mun á meðaltali kvíða og þunglyndis kom fram í þessari rannsókn að konur voru 

með marktækt meiri einkenni þunglyndis en karlar (p = 0,038). Endurspeglar þetta það sem sést 

hefur í fyrri rannsóknum á líðan krabbameinssjúklinga en í rannsóknum Hjörleifsdóttur o.fl. (2006) 

og Hjörleifsdóttur o.fl. (2007) kom fram  að konur höfðu marktækt meiri einkenni þunglyndis en 

karlar, þar kom líka fram meiri einkenni kvíða hjá konum.Svipaðar niðurstöður hafa komið fram í 

erlendum rannsóknum varðandi það að konur séu líklegri til að hafa einkenni bæði þunglyndis og 

kvíða (Arrieta o.fl., 2013; Massie, 2004; Mystakidou o.fl., 2005). Í þessari rannsókn var kvíði 

örlítið hærri hjá körlum en konum en munurinn ekki marktækur. Í rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. 

(2012) sýndu niðurstöður þeirra ekki mun á kvíða og þunglyndi einstaklinga eftir kyni mælt með 

HADS.  

Munur var á meðaltali kvíða og þunglyndis eftir aldri þó hann reyndist ekki vera marktækur. 

Þeir sem voru 60 ára og eldri höfðu að meðaltali minni kvíða en yngri en 60 ára en meiri einkenni 
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þunglyndis voru hjá eldri hópnum. Þetta er að hluta til sambærilegt öðrum rannsóknum en í  

rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl. (2007) komu fram meiri einkenni þunglyndis og kvíða hjá yngri 

aldurshóp og rannsókn Gunnarsdóttur o.fl. (2012) sýndi einnig veik neikvæð tengsl milli aldurs og 

kvíða. Jafnframt sýndi rannsókn Mystakidou o.fl. (2005) jákvæð tengsl á milli aldurs og þunglyndis 

hjá einstaklingum með langt gengið krabbamein.  

Lesa má í niðurstöðum að hjúskaparstaða geti skipt máli þegar um kvíða og þunglyndiseinkenni 

er að ræða.  Þeir einstaklingar sem bjuggu einir voru með lægra meðaltal kvíða en þeir sem voru 

giftir eða í sambúð. Munurinn var ekki marktækur en hann var í mótsögn við það sem komið hefur 

fram í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru og fundu mun eftir hjúskaparstöðu en þar eru frekar 

minni einkenni þunglyndis og kvíða hjá þeim sem eru í giftir eða í sambúð (Clinton-McHarg o.fl., 

2014; Hjörleifsdóttir o.fl., 2007; Mystakidou o.fl., 2005). 

Dreifing sjúkdóms fjöldi greininga og meðferð 

Niðurstöður sýndu að munur var á kvíða og þunglyndi hjá þátttakendum eftir ástæðu meðferðar eða 

hvort þeir töldu sig vera í læknanlegri meðferð eða ekki. Þeir einstaklingar sem töldu sig ekki vera í 

læknanlegri meðferð voru með marktækt meiri einkenni þunglyndis og kvíða. Upplýsingar um 

meðferð þátttakenda voru fengnar frá þeim sjálfum en ekki var farið í sjúkraskrár viðkomandi til 

staðfestingar. Mikill meirihluti þátttakenda sagðist vera í læknanlegri meðferð eða 62,9% og af 

þeim sem ekki sögðust vera í læknanlegri meðferð voru það 31,4% sem gáfu þær upplýsingar að 

verið væri að halda sjúkdómnum niðri. Aðrir svarmöguleikar voru „einkennameðferð“ og „veit 

ekki.“ Þetta er nokkuð sambærilegt niðustöðum Hjörleifsdóttur o.fl. (2007) þar sem fram kom að 

66,8% þátttakenda í þeirri rannsókn sögðust vera í meðferð þar sem markmiðið væri að lækna en 

ekki einkennameðferð til að halda sjúkdómnum í skefjum eða líknandi meðferð. Rannsóknir hafa 

sýnt að aukning er á því að sjúklingar með krabbamein fái meðferð í langan tíma þar sem 

markmiðið er að halda sjúkdómnum og einkennum í skefjum (Ho o.fl., 2011; Randén, Helde-

Frankling, Runesdotter og Strang, 2013). Sjúklingar eru oft á tíðum í erfiðum meðferðum en þó að 

meðferðum sé ætlað að minnka einkenni þá hafa þær oft það erfiðar aukaverkanir að það reynir um 

of á sjúklingana og komið hafa fram aukin einkenni þunglyndis í eða eftir meðferð (Gil o.fl., 2012; 

Krebber o.fl., 2014). Rannsóknir hafa einnig sýnt að það að veita meðferð stuttu fyrir lífslok verður 

til þess að minni áhersla er á líknandi meðferð og einstaklingar fá ekki undirbúining fyrir lífslok 

(Adam, Hug og Bosshard, 2014; Ho o.fl., 2011; Randén o.fl., 2013). Weeks o.fl. 2012 gerðu 

könnun þar sem þátttakendur voru 1193 einstaklingar með krabbamein í lungum og í ristli og 

endaþarmi sem voru í lyfjameðferð, þátttakendur voru valdir úr hópi þátttakenda í stærri rannsókn 

nokkurra fylkja Bandaríkjanna. Í könnuninni var meðal annars verið að skoða viðhorf þessara 

einstaklinga til lyfjameðferðar og kom í ljós að 69% einstaklinga með lungnakrabbamein og 81% 

einstaklinga með krabbamein í ristli og endaþarmi létu ekki í ljós skilning á því að lyfjameðferð 

sem þeir voru í var ekki veitt í læknanlegum tilgangi heldur til að draga úr einkennum. 

Rannsakendur telja samkvæmt sínum niðurstöðum að stór hluti einstaklinga skilji ekki að meðferð 

sem þeir eru í sé ekki ætlað að lækna heldur veitt til að draga úr ákveðnum einkennum eða til að 

lengja lífið og séu því ekki í stakk búnir til að taka upplýsta ákvörðun varðandi meðferð. Telja 

rannsakendur að huga þurfi betur að samskiptum sjúklinga og lækna hvað þetta varðar. Í ljósi 

niðurstaðna í þessari rannsókn og í rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl. (2007)  og ofangreindra 

rannsókna sem vitnað er í um málið væri áhugavert að skoða nánar fjölda þeirra sem eru í læknandi 

meðferð og þeirra sem eru í meðferð til að halda sjúkdómnum niðri. Það að halda áfram meðferð 
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gæti viðhaldið von hjá veikum einstaklingum sem er jákvætt, en í þessari rannsókn komu fram 

marktæk minni einkenni þunglyndis og kvíða hjá þeim sem töldu sig vera í læknanlegri meðferð. 

Vert er að skoða í þessu samhengi hina sterku trú á lækna og heilbrigðisstarfsfólk sem langveikir 

einstaklingar sýna og hægt að velta fyrir sér hvort einstaklingar reikni með betri niðurstöðum af 

þeirri meðferð sem veitt er heldur en raunhæft er vegna þessarar sterku trúar á lækna og 

heilbrigðisstarfsfólk. 

Ekki kom fram marktækur munur á meðaltali á stýrirót, þunglyndi og kvíða eftir því hvort um 

fyrstu greiningu krabbameins væri að ræða eða hvort einstaklingar hefðu fengið endurteknar 

greiningar. Sá hópur sem var með fyrstu greiningu krabbameins var með hærra meðaltal í öllum 

þáttum stýrirótar en þeir sem voru með endurteknar greiningar. Þeir sem höfðu fyrstu greiningu 

krabbameins voru með lægra meðaltal þunglyndis en þeir sem höfðu endurteknar greiningar en 

ekki var hér um marktækan mun að ræða.  

Fram kom að flestir þátttakendur (63,8%) sögðu sjúkdóminn staðbundinn, hinir (36,2%) að 

sjúkdómurinn hefði dreift sér. Þeir einstaklingar sem voru með staðbundið krabbamein höfðu 

aðeins hærra meðaltal innri stýrirótar og ytri stýrirótar með trú á tilviljanir og örlög en ekki var um 

marktækan mun að ræða á milli fyrrgreindra hópa. Lítill munur var á hópunum á öðrum þáttum 

stýrirótar, en þeir einstaklingar sem voru með dreifðan sjúkdóm voru með meiri einkenni 

þunglyndis og kvíða þó ekki væri þar um marktækan mun að ræða. Í rannsókn Hjörleifsdóttur o.fl. 

(2007) var hlutfall þeirra sem voru með staðbundinn sjúkdóm svipað eða 70% og þar kom ekki 

fram marktækur munur á andlegu álagi þessara hópa. 

Enginn munur var á stýrirót einstaklinga með tilliti til tegundar meðferðar, hvort einstaklingar 

væru í lyfjameðferð, geislameðferð eða bæði lyfja- og geislameðferð samtímis, en sá hópur sem var 

í lyfjameðferð var með hærra meðaltal þunglyndiseinkenna og kvíða en þó ekki marktækt. Eiga 

þessar niðurstöður samhljóm með því sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum á kvíða og 

þunglyndiseinkennum á meðal krabbameinssjúklinga (Hjörleifsdóttir o.fl., 2007; Clinton-McHarg 

o.fl., 2014). 

Fylgni 

Marktæk jákvæð fylgni kom fram á milli nokkurra mismunandi þátta stýrirótar, þannig var ytri 

stýrirót með trú á tilviljanir og örlög með marktæka jákvæða fylgni við innri stýrirót (0,377) og 

marktæka jákvæða fylgni við ytri stýrirót með trú á aðra (0,323). Þetta gæti bent til þess að 

einstaklingar sem mælast með ytri stýrirót með trú á tilviljanir og örlög séu líka með annan þátt 

stýrirótar frekar sterkan, ekki sé um að ræða að einstaklingar séu einungis með ytri stýrirót með trú 

á tilviljanir og örlög heldur sé líka trú á annan þátt stýrirótar með. Ekki er rætt um slíka fylgni í 

forprófun frumgerðar MHLC-C listans (Wallston o.fl., 1994) eða forprófun ungversku þýðingar 

Thege o.fl. (2014) en í forprófun sænska listans kom fram marktæk fylgni á milli nokkurra þátta 

stýrirótar, sterkust var hún á milli ytri stýrirótar með trú á aðra og ytri stýrirót með trú á tilviljanir 

og örlög og trú á lækna (Lundgren o.fl., 2007). 

Marktæk neikvæð fylgni reyndist vera á milli innri stýrirótar og þunglyndis, því meiri innri 

stýrirót því minni voru einkenni þunglyndis (p = 0,01). Ytri stýrirót með trú á lækna hafði einnig 

neikvæða fylgni við þunglyndi en þar var um minni fylgni að ræða (p = 0,05). Þetta eru svipaðar 

niðurstöður og hafa komið fram annars staðar (Arraras o.fl., 2002; Thege o.fl., 2014). Hjá Thege 

o.fl. (2014)  kom einnig fram neikvæð fylgni innri stýrirótar og kvíða sem ekki kom marktækt fram 

í þessari rannsókn. Í forprófun Lundgrens o.fl. (2007) komu fram veik neikvæð tengsl á milli ytri 
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stýrirótar með trú á lækna og þunglyndis og kvíða, en ekki mældist marktæk fylgni milli innri 

stýrirótar og kvíða og þunglyndis.  

Í þessari rannsókn kom fram að marktæk neikvæð fylgni var á milli þess að hafa greinst oftar en 

einu sinni með krabbamein og þess að hafa trú á lækna, því oftar sem einstaklingar höfðu greinst 

með krabbamein því minni varð stýrirót með trú á lækna eða heilbrigðisstarfsfólk. Í þeim 

rannsóknum sem hafa verið skoðaðar til samanburðar hefur þetta ekki verið skoðað með þessum 

hætti en draga mætti þá ályktun af þessu að trú einstaklinga á lækna og heilbrigðisstarfssfólk 

minnki eftir því hve langt genginn sjúkdómurinn er. 

Mælitæki rannsóknarinnar   

Forprófun MHLC-C mælitækisins sýndi að það reyndist réttmætt og áreiðanlegt í þessari rannsókn, 

en taka þarf til endurskoðunar nokkur atriði við þróun þess í íslenskum aðstæðum. Notuð hafa verið 

ýmis mælitæki sem mæla kvíða og þunlyndiseinkenni samtímis listum sem mæla stýrirót. Hér var 

valið að nota HADS mælitækið þar sem ítrekað hefur verið sýnt fram á áreiðanleika þess og 

réttmæti, bæði með notkun þess eitt og sér og með öðrum mælitækjum (Agustsdottir o.fl., 2008;  

Jakob Smári o.fl., 2008; Jakob Smári og Helga Valtýsdóttir, 1997). Þær athugasemdir sem bárust 

varðandi MHLC-C listann voru af ýmsum toga og flestar sneru þær að málfari fremur en 

uppsetningu. Þó var nefnt að svarmöguleikarnir væru of margir og eins nefndi einn þátttakenda að 

það vantaði hlutlausan svarmöguleika en í umfjöllun Wallston (2015) kemur fram að það sé með 

vilja gert að hafa ekki hlutlausa svarmöguleika því þá neyðist svarendur til að taka afsöðu.  

Eftir ábendingu um að orðalag í spurningu 6 sem var að orðalagið: „það er mér að þakka þegar 

mér líður betur og mér að kenna þegar mér líður verr“ væri óheppilegt og ýtti undir sjálfsásökun 

var spurningunni breytt í „Það er mér að þakka þegar mér líður betur og mín sök þegar mér líður 

verr.“ Mögulega hefði þurft að taka þessa spurningu út eða breyta henni frekar og skoða betur 

orðalag annarra spurninga hvað þetta varðar. Í þýðingu listans kom fram sú hugmynd þýðanda að 

setja orðið líðan inn í staðinn fyrir enska orðið condition. Við notkun listans í enskumælandi 

löndum er vaninn að taka út orðið condition og setja inn það sjúkdómsheiti sem við á. Þetta þýðir 

að þegar listinn er lagður fyrir einstaklinga með sykursýki er orðið sykursýki sett inn og þegar 

listinn er lagður fyrir krabbameinsveika þá er orðið krabbamein sett inn. Ákveðið var hér að nota 

orðið líðan í staðinn þar sem þegar spurt er um krabbamein þá væri áhersla á gang sjúkdómsins en 

ekki hvernig fólki líður. Þetta þarf að endurskoða, einnig bentu tveir þátttakendur  á að erfitt væri 

að vita hvort um líkamlega eða andlega líðan væri að ræða. 

Hagnýtt gildi rannsóknar 

Mikilvægt er fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með einstaklinga með krabbamein að öðlast 

vitneskju um líðan þeirra og viðbrögð við veikindum. Stýrirót einstaklinga hefur ákveðið 

forspárgildi varðandi sálfélagslega líðan þeirra svo sem gangvart einkennum þunglyndis og kvíða. 

Hægt er að nýta sér vitneskju um stýrirót einstaklinga meðal annars með því að kortleggja betur 

hvar þeir eru staddir og skilja þannig betur líðan þeirra og væntingar. Hægt er að hafa áhrif á 

stýrirót einstaklinga og þannig má auka þátt innri stýrirótar en það er sá þáttur sem kemur best út 

hvað varðar sálfélagslega líðan, bjargráð og aðlögun einstaklinga að veikindum.  
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Ávinningur af því að forprófa MHLC-C listann er sá að til verður mælitæki sem metur stýrirót 

einstaklinga með  hvers konar langvinn veikindi. Listann má nota innan hjúkrunar en einnig getur 

listinn nýst öðrum fagstéttum sem vinna með einstaklinga með langvinn veikindi sem geta nýtt 

hann til að meta stýrirót og þannig aukið skilning á væntingum þessara einstaklinga og aðlögun. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum  

 Að framkvæma megindlega rannsókn þar sem skoðaðir væru fleiri þættir í líðan og 

aðlögðun einstaklinga með krabbamein svo sem lífsgæði og bjargráð. 

 Að framkvæma eigindlega rannsókn þar sem fullyrðingar MHLC-C listans yrðu notaðar 

sem viðmiðun í viðtalsramma til að fá dýpri skilning á viðhorfum og trú einstaklinga 

varðandi þær.  

 Að framkvæma aðra megindlega rannsókn þar sem MHLC-C listinn yrði notaður til að 

meta stýrirót annars hóps einstaklinga með langvinn veikindi til samanburðar. 

 Að framkvæma rannsókn þar sem skoðað yrði betur fjöldi þeirra sem segjast í læknanlegri 

meðferð miðað við þá sem segjast í líknarmeðferð, bera saman við sjúkraskrár og skoða 

líðan þeirra. 
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Kafli 6 - Ályktanir og lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að íslensk útgáfa MHLC-C mælitækisins er með góðan 

áreiðanleika og réttmæti og gefur það vonir um að komið sé mælitæki sem megi nýtast í frekari 

rannsóknum þar sem stýrirót einstaklinga með langvinn veikindi verður skoðuð. Fram komu 

ábendingar um þætti sem ber að skoða betur og aðlaga að frekari rannsóknum á stýrirót þar sem 

þessi listi yrði notaður á íslenskum sjúklingum með krabbamein. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að sá fjöldi sem mældist með einkenni þunglyndis og kvíða gefur 

ástæðu til að ítreka mikilvægi þess að huga vel að sáfélagslegri líðan sjúklinga sem eru í meðferð 

vegna krabbameins. Sérstaklega skal meta og bregðast við auknum einkennum þunglyndis og kvíða 

og vera meðvitaður um þann mismun sem gæti verið á milli kynja og þeim skilningi sem hver og 

einn leggur í markmið meðferðarinnar. Í ljósi þess, væri rétt að hugleiða mismunandi nálganir í 

stuðningi við þessa sjúklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar eiga margt sameiginlegt með fyrri 

rannsóknum um stýrirót einstaklinga, kvíða þeirra og þunglyndiseinkenni. Þessar niðurstöður gefa 

góða ástæðu til að skoða þessa þætti í samhengi og nýta niðurstöður sem leiðbeiningar fyrir 

fræðslu, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga með krabbamein sem eru í meðferð vegna síns sjúkdóms. 

Stýrirót virðist geta haft forspárgildi um andlega líðan einstaklinga en þeir einstaklingar sem voru 

með sterka innri stýrirót eða ytri stýrirót með trú á lækna voru með minni einkenni þunglyndis en 

þeir sem höfðu þessa þætti veikari.  

Líðan einstaklinga með krabbamein hefur verið rannsökuð á Íslandi en þörf er á frekari 

rannsóknum á þessu sviði. Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar verði til 

þess að vekja áhuga á frekari rannsóknum á líðan einstaklinga með langvinn veikindi og skoða 

frekar stýrirót þeirra og hvernig hún tengist þáttum svo sem sálfélagslegri líðan, bjargráðum og 

aðlögun. 
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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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