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Ágrip 

Krabbamein hjá börnum eru sjúkdómar sem oft krefjast langavarandi meðferðar sem reynir mjög á 

barnið og fjölskyldu þess. Einkenni sem fylgja sjúkdómnum ásamt aukaverkunum meðferðarinnar eru 

þess eðlis að foreldrar leita til ýmissa leiða til að létta á þeim og auka lífsgæði barna sinna. Undanfarin 

ár og áratugi hefur notkun á viðbótarmeðferðum í þessum tilgangi aukist hjá almenningi og áhugi hjá 

hjúkrunarfræðingum einnig.  

Tilgangur þessa fræðilega yfirlits var að kanna notkun á viðbótarmeðferðum hjá börnum með 

krabbamein. Gerð var fræðileg úttekt á rannsóknum sem fjölluðu um algengi þeirra, hverjar þessar 

meðferðir eru, ástæður fyrir notkun þeirra og virkni. Leitað var í gagnagrunnum að rannsóknum sem 

náðu átta ár aftur í tímann og fjölluðu um að minnsta kosti 20 börn.   

Niðurstöður leiddu í ljós að 30-50% barna með krabbamein nota viðbótarmeðferðir og að notkun 

þeirra fer vaxandi. Þau eru jafnframt líklegri en börn með bráð veikindi til þess að nýta sér 

viðbótarmeðferðir og algengt er að þau noti fleiri en eina tegund meðferða. Bætiefni, vítamín og 

jurtaefni virðast vera mest notuðu viðbótarmeðferðirnar í þessum hópi víðast hvar, en munur er 

töluverður á milli landa. Aðrar algengar meðferðir eru meðal annars bænir, dáleiðsla, nudd, leidd 

sjónsköpun og kírópraktík. Ástæður notkunar eru margþættar, álag á foreldra og ábyrgð í 

umönnunarhlutverki og vilji þeirra til að leita allra leiða til að hjálpa börnum sínum eru oft nefndar í 

þessu samhengi. Viðbótarmeðferðir eru einnig valdar til að draga úr aukaverkunum, auka lífsgæði og 

veita stuðning í baráttunni við krabbamein. Rannsóknir á virkni sýna fram á að dáleiðsla geti haft góða 

virkni, ásamt tónlistarmeðferð, nuddi og athyglisdreifingu.  

Álykta má af niðurstöðum að tilefni sé til þess að hjúkrunarfræðingar þekki til rannsókna á sviði 

viðbótarmeðferða fyrir börn með krabbamein. Með tilliti til mikillar notkunar viðbótarmeðferða hjá 

þessum hópi er þörf þeirra fyrir einkennameðferð og stuðning mikil, nokkuð sem heildræn nálgun 

hjúkrunar ætti að ná vel utan um.  
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Abstract 

Cancer in children is a group of dieases that often demand a lenghty treatment which puts a great 

strain on the child and its family. The nature of the disease symptoms, along with the treatment‘s side 

effect propel parents to look for all means to reduce those symptoms and increase their children‘s 

quality of life. For the past years and decades, the increase in use of complementary therapies has 

been noted among the public, as well as the rise in interest of the nursing community. This increase 

has also taken place among the chronically ill.  

The purpose of this literature review was to examine the use of complementary medicine in 

children with cancer. The search was performed in data bases, focusing on research reaching eight 

years back in time, and with no less than 20 participants. Research on the prevalence of use of 

complementary therapies by children with cancer were inlcuded, along with those looking into the 

different types of treatments, the reasons for their use and their effect.  

Conclusions suggest that a third to half of children with cancer use complementary therapies along 

side traditional cancer treatment, and that its use is on the rise. They are also more likely than children 

with acute illness to use complentary therapies and commonly they use more than one treatment. The 

most commonly used therpaies in this group are vitamins, food supplements and herbal remedies. 

Among other common complementary therapies there are prayers, hypnosis, massage, guided 

imagery and chiropractic treatments. There are many reasons given for chosing these treatments, the 

strain and pressure felt by parents as their children‘s primare caretaker being named in many 

instances, as their will to look for any means for support. These treatments are aimed at dealing with 

side effects and disease symptoms on a physical, emotional and cognitvie level. Treatments such as 

hypnosis, music therapy, massage and distraction techniques have shown to have an effect.  

These findings suggest that there is basis for nurses to become and remain vigilant about research 

in this area. The widespread use of complementary therapies in children with cancer and the demand 

for symptom relief point towards there being a great need for this kind of support and care which lies in 

the heart of nursing.  

 

 

 

 

 

 

 



5 

Þakkir 

Höfundur þakkar leiðbeinendum sínum, Þóru Jennýju Gunnarsdóttur fyrir smitandi eldmóð, traustan 

þekkingargrunn og skýrar leiðbeiningar. Eins ber að þakka góðan tíma í Stokkhólmi í mars í fyrra þar 

sem viðbótarmeðferðir voru settar svo lystilega vel í hjúkrunarfræðilegt samhengi. Oddnýju 

Kristinsdóttur fær sömuleiðis innilegar þakkir fyrir natni, umhyggjusemi og afar góða leiðsögn og 

skólun við framkvæmd og ritun þessa lokaverkefnis, og ekki síður fyrir að stinga upp á skemmtilegu 

rannsóknarefni. Einnig fær Haraldur Flosi sterka þakklætisstrauma fyrir að vera stuðningsmaður 

númer eitt, og Ívar Elí, Matthías Tryggvi og Jórunn Elenóra fá hjartans þakkir fyrir að vera fullkomin 

börn háskólanema í krefjandi námi. Ennfremur er allsendis óvíst að verkefnið hefði klárast á réttum 

tíma ef móðir höfundar, Jórunn Andersen, hefði ekki hlaupið undir bagga oftar en tölu verður á komið 

á námstímanum, og fyrir það fær hún mínar bestu þakkir.  

 



6 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 3 

Abstract..................................................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 6 

1 Inngangur ............................................................................................................................................. 7 

3 Fræðileg saman tekt ..........................................................................................................................10 

3.1 Krabbamein hjá börnum, algengi, aukaverkanir og aðrir fylgikvillar ......................................... 10 

3.2 Viðbótarmeðferðir ..................................................................................................................... 11 

3.2.1 Náttúrulyf ........................................................................................................................ 12 

3.2.2 Meðferðir sem tengjast hug og líkama ........................................................................... 12 

3.3 Notkun viðbótarmeðferða á Íslandi ........................................................................................... 13 

3.4 Notkun viðbótarmeðferða hjá börnum ...................................................................................... 13 

4 4. Viðbótarmeðferðir hjá börnum með krabbamein ...........................................................................15 

4.1 Algengi notkunar vibótarmeðferða hjá börnum með krabbamein ............................................. 15 

4.2 Tegundir viðbótarmeðferða sem notaðar eru af börnum með krabbamein .............................. 16 

4.3 Ástæður notkunar viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein ......................................... 17 

4.4 Virkni viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein ............................................................. 18 

5 Umræða .............................................................................................................................................22 

5.1 hvert er algengi notkunar viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein? ............................ 22 

5.2 Hvaða viðbótarmeðferðir er verið að nota hjá börnum með krabbamein? ............................... 22 

5.3 Hverjar eru ástæður þess að viðbótarmeðferðir eru notaðar hjá börnum með krabbamein? .. 23 

5.4 Eru rannsóknir að sýna fram á virkni viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein? .......... 24 

5.5 Takmarkanir rannsókna ............................................................................................................ 25 

5.6 Gildi fyrir hjúkrun og framtíðarsýn ............................................................................................. 25 

6 Ályktanir .............................................................................................................................................27 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................28 

Fylgiskjöl .................................................................................................................................................32 

 



7 

1 Inngangur  

Krabbamein eru ekki algengir sjúkdómar hjá börnum, en eru þó næst algengasta dánarorsök  þeirra á 

eftir slysum, og algengasta sjúkdómstengda dánarorsök barna á Vesturlöndum. Þróun í 

krabbameinsmeðferðum barna hefur fleygt fram, og í dag er fimm ára lifun barna allt að 70-80% í 

Bandaríkjunum og Vestur Evrópu (Gatta o.fl., 2005). Þrátt fyrir að oft séu miklar líkur á bata, þá er  

greining á krabbameini hjá börnum alltaf mikið áfall og hefur afgerandi áhrif á líf barnsins og fjölskyldu 

þess. Sjúkdómsmynd kabbameina hjá börnum er önnur en hjá fullorðnum, einkenni byrja oftast áður 

en meðferð hefst og geta varað mánuðum og jafnvel árum saman eftir að henni lýkur. Meðferðin sjálf, 

sem oftast er löng, getur falið í sér að börnin fá krabbameinslyfjameðferðir, geislameðferðir og fari í 

skurðaðgerðir. Auk þess þurfa sum þeirra að fara í mergástungur og mænustungur auk annarra 

inngripa sem geta verið mjög sársaukafull og krefjandi. Aukaverkanir meðferða og einkenni 

sjúkdómsins reyna mjög á börnin, bæði andlega og líkamlega, og ekki síður foreldra þeirra. (Ball, 

Bindler og Cowen, 2010).  Þau líkamlegu einkenni sem eru fylgifiskar krabbameinsmeðferðar og mörg 

börn finna fyrir eru meðal annars verkir, lystarleysi, ógleði, uppköst, niðurgangur, þyngdartap, 

orkuleysi, þreyta, munnþurrkur og hármissir. Andleg og hugræn einkenni eins og einbeitingarskortur, 

áhyggjur, depurð, pirringur  og það að líka ekki við sig sjálf eru einnig algeng hjá þessum hópi (Collins, 

2000; Yeh, 2002).  

Eðli krabbameinsmeðferða hjá börnum felur meðal  annars í sér að þau liggja síður langdvölum á 

sjúkrahúsi í umsjón hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks, heldur eru eins mikið og hægt 

er heima hjá sér í sínu eigin umhverfi í umsjá foreldra sinna. Ábyrgð foreldra á hjúkrun barnanna er 

þess vegna mikil, og víst er að þeir þurfa að kljást við flókin úrlausnarefni í tengslum við líðan barna 

sinna og upplifa oft mikið álag og finna til vanmáttar í tengslum við umönnunina  (McCaffrey, 2006; 

Poder og Lemieux, 2014; Twycross, Parker, Williams og Gibson, 2105). 

Erlendar rannsóknir sýna að notkun viðbótarmeðferða hefur aukist mikið á undanförnum árum, ekki 

síst hjá þeim sem eru að kljást við langvinna sjúkdóma eins og krabbamein (Black, Clarke, Barnes, 

Stussman og Nahin, 2015; Horneber o.fl., 2012). Hér á landi hefur notkun viðbótarmeðferða einnig 

aukist undanfarin ár, en samkvæmt rannsókn Bjargar Helgadóttur, Þóru Jennýjar Gunnarsdóttur og 

Rúnars Vilhjálmssonar (2010) þá höfðu 31.8% landsmanna nýtt sér óhefðbundna meðferð á síðustu 

12 mánuðum, sem var aukning frá árinu 1995, en þá mældist notkunin 23.6%.  

Viðbótarmeðferðir hafa einnig fengið aukin áhuga og fylgi innan hjúkrunar á síðustur árum. Í stefnu 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga kemur fram að hjúkrunarfræðingar þurfi að vera vel í stakk búnir til 

þess að veita skjólstæðingum sínum fræðslu og upplýsingar um heilsu og sjúkdóma og styðja þá til 

þess að vera virkir þátttakendur í eigin meðferð, í takt við þær áherslur og þróun sem á sér stað innan 

heilbrigðisþjónustunnar. Þar kemur einnig fram að hjúkrunarfræðingar beiti viðbótarmeðferðum og 

standi framarlega í rannsóknum á því sviði, og lögð áhersla á nauðsyn þess að notkun 

viðbótarmeðferða byggi á gagnreyndri þekkingu (FÍH, 2011). Með tilliti til þarfa barna í erfiðri 

krabbameinsmeðferð og aukinnar notkunar viðbótarmeðferða er ljóst að þekking hjúkrunarfræðinga og 

innsýn í notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein er æskileg, ef ekki nauðsynleg.  
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Í þessu fræðilega yfirliti er markmiðið að skoða notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein 

með því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvert er algengi notkunar viðbótarmeðferða hjá 

börnum með krabbamein? Hvaða viðbótarmeðferðir er verið að nota hjá börnum með krabbamein? 

Hverjar eru ástæður þess að verið er að nota viðbótarmeðferðir fyrir börn með krabbamein? Eru 

viðbótarmeðferðir að sýna fram á virkni hjá börnum með krabbamein?  

Engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar hér á landi á notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með 

krabbamein. Þar sem viðfangsefni þessa fræðilega yfirlits er lítið rannsakað hér á landi geta 

niðurstöður þess ef til vill varpað ljósi á notkun viðbótarmeðferða íslenskra barna með krabbamein og 

verið nýttar til áframhaldandi rannsókna á því sviði.  



9 

2   Aðferðafræði 

Hér er á ferðinni fræðilegt yfirlit yfir rannsóknir á viðbótarmeðferðum hjá börnum með krabbamein. 

Leitað var að heimildum í rafrænum gagnasöfnum PubMed, Scobus, Cinahl, Proquest Direct, Google 

Scholar og í Skemmunni, og einnig í heimildaskrám vísindagreina. Nýttar voru greinar sem voru unnar 

upp úr opinberum gögnum um notkun viðbótarmeðferða sem og stuðst við efni í fræðibókum. Leitin fór 

fram á tímabilinu september 2014 til febrúar 2015. Leitað var að ritrýndum vísindagreinum sem fjölluðu 

um notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein í löndum Evrópu og Norður-Ameríku, með 

áherslu á þær sem kanna algengi notkunar viðbótarmeðferða, hverjar þessar meðferðir eru, við hvaða 

einkennum þær eru notaðar og rannsóknir um virkni þeirra. Einnig var skilyrði að um væri að ræða 

rannsóknir á börnum og unglingum og að þær fjölluðu ekki um færri en 20 börn. Leitast var við að hafa 

rannsóknir ekki eldri en frá árinu 2007, sem tókst með fáum undantekningum þar sem um var að ræða 

frumheimildir sem mikið er vitnað til. Sökum þess hve rannsóknarefnið er afmarkað og rannsóknir á 

því nýtt viðfangsefni hjúkrunar, voru ekki settar fleiri takmarkanir.  

Leitin skilaði 45 greinum um efnið sem teknar voru til skoðunar og af þeim nýttar 15 í samantektina. 

Af hinum 30 greinunum sem ekki stóðust skilyrði, voru sjö birtar fyrir árið 2000 og töldust of gamlar, 

átta þeirra fjölluðu ekki eingöngu um börn, fimm höfðu of lítið úrtak, sex fjölluðu einungis um eina 

tegund viðbótarmeðferða og fjórar voru framkvæmdar í Asíu eða Suður Ameríku. Þar af eru 15 greinar 

sem teljast til lykilheimilda sem gert er grein fyrir í fylgiskjali (tafla 1).  

Helstu leitarorð eru: Complementary medicine, alternative medicine, integrative medicine, CAM, 

pedatric oncology, viðbótarmeðferðir, cancer in children, pediatric oncological nursing.  
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3 Fræðileg samantekt  

3.1 Krabbamein hjá börnum, algengi, aukaverkanir og aðrir fylgikvillar 

Árlega greinast tíu til tólf börn sem með einhverja tegund krabbameins á Íslandi, en hvítblæði og 

heilaæxli eru algengust og er hlutfall þeirra um 60 – 70%. Tilfelli eru flest hjá börnum undir fimm ára 

aldri og algengari hjá drengjum en stúlkum í öllum aldurshópum. Meðferðum við krabbameinum hefur 

fleygt fram, en samt sem áður er sjúkdóms- og bataferlið löng og krefjandi reynsla sem hefur 

langvarandi áhrif á líf barnsins og fjölskyldu þess. Fimm ára lifun barna hér á landi í dag er í 81.2% 

samanlagt og tíu ára lifun 76.7%, en þó misjafnt eftir tegund krabbameina. (Ball o.fl., 2007; Trausti 

Óskarsson o.fl., 2010).  

Þau einkenni sem upp koma og börn þurfa að kljást við eru margþætt og snerta líkamlega, 

tilfinningalega jafnt og hugræna þætti. Verkir, kvíði og vanlíðan (e. distress) eru oft notaðir sem eins 

konar yfirflokkar eða skilgreiningarviðmið í rannsóknum á einkennum hjá börnum með krabbamein, en 

undir þá falla ýmiskonar birtingarmyndir einkenna. Verkir oft nefndir sem erfiðastir við að eiga og hafa 

stærstu neikvæðu áhrifin á líðan barnanna og lífsgæði; að verkirnir sjálfir eða óttinn við þá sé það sem 

valdi börnum mestri vanlíðan og valdi mestri röskun í lífi þeirra. Tilfinningaleg einkenni, eins og kvíði 

og áhyggjur eru einnig mjög ofarlega á blaði yfir einkenni sem minnka lífsgæði og trufla líf barna með 

krabbamein.  (McCaffrey ofl, 2006; Pöder, Ljungman og Von Essen, 2010; Twycross o.fl., 2015). Af 

öðrum líkamlegum einkennum auk sársauka eru ógleði, uppköst, lystarleysi, orkuleysi og syfja mjög 

algeng einkenni hjá börnum með krabbamein. Munnþurrkur, sviti,  þyngdartap og svefnleysi koma 

einnig fram sem algeng einkenni, sem og kláði og svefnleysi (Golant, Altman og Martin, 2003; Yeh, 

2002). 

Rannókn Yeh o.fl. (2009) tók til barna á aldrinum 10 – 18 ára með krabbamein og þeirra einkenna 

sem þau finna fyrir, og í hverju andleg vanlíðan þeirra getur falist. Þar sögðust 38.9% finna fyrir 

einbeitingarskorti, 50% höfðu áhyggjur, 28% barnanna fundu fyrir pirringi, 20% fyrir dapurleika og 33% 

sögðust ekki líka við sjálf sig. Svipað hlutfall kemur fram við rannsókn Collins o.fl. (2000), þar sem að 

tekið er tillit til greiningar á mismunandi tegundum krabbameins. Depurð mældist hjá 26.9 – 38.9% 

barnanna, kvíði mældist hjá 22.2 – 42.6% og 22.2 – 37% játuðu því að vera áhyggjufull. Pirringur var 

einkenni sem 27.8 – 38.9% sögðust finna fyrir, 15.4 – 27.8% sögðust upplifa einbeitingarskort og 11.1 

– 24.1% játuðu því að líka ekki vel við sjálf sig.  

Eigindleg rannsókn McCaffrey (2006) þar sem unnið var úr fókus-umræðum hópa og djúpviðtölum 

við heilbrigðisstarfsmenn, sjúkrahúskennara, börn með krabbamein og foreldra  dró fram þá 

meginþætti sem valda börnum og foreldrum mestu álagi og streitu í krabbameinsmeðferð. Meðferðin 

sjálf (t.d. geisla- og lyfjameðferð), missir á stjórn á lífi, sjúkrahúsumhverfið, endurkoma krabbameins 

og ótti við dauðann voru þeir þættir sem ollu börnunum mestri vanlíðan og streitu. Auk þess  komu 

fram fleiri vandamál eins og breytt líkamsímynd, langvarandi skortur á sjálfstrausti og erfiðleikar við að 

komast aftur í sitt venjulega líf, mæta í skóla og vera með vinum.  

Af ofantöldu sést að krabbamein hafa margvíslegar birtingarmyndir hjá börnum sem oft eru ólíkar 

þeim sem sjást hjá fullorðnum, og meðferð þeirra þess vegna ekki alltaf sambærileg. Sú flókna 

einkennamynd sem birtist veldur miklu aukaálagi á börn og foreldra þeirra í viðureign þeirra við 
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sjúkdóminn. Þetta aukna álag getur valdið seinkun á meðferðum, dregið úr virkni meðferðar og 

seinkað bata. Uppspretta einkenna er margvísleg, geta stafað af sjúkdómnum sjálfum, lyfja- eða 

geislameðferðum og/eða sársaukafullum inngripum eins og skurðaðgerðum og beinmergskiptum. Þau 

eru ekki einungis margslungin og víðfem heldur vara þau oftast yfir í langan tíma; einkenni 

sjúkdómsins sjálfs koma í ljós áður en greining liggur fyrir og meðferð hefst og varir oft mánuðum eða 

árum eftir að meðferð er lokið (Golant, Altman og Martin, 2003; Twycross o.fl., 2015; Yeh, 2002).  

3.2 Viðbótarmeðferðir 

Óhefðbundnar lækningar (e. alternative medicine) eru skilgreindar sem þær meðferðir sem eiga að 

koma í stað hefðbundinnar læknismeðferðar, en þess háttar meðferðir eru sjaldgæfar. Hugtakið 

samþætt meðferð (e. integrative medicine) er notað þegar um er að ræða markvissa notkun samtímis 

á hefðbundinni meðferð og óhefðbundinni, en sú síðarnefnda er höfð með til stuðnings. Dæmi um slíkt 

er til dæmis þegar krabbameinsmeðferðarstofnanir bjóða uppá nálastungur og slökun fyrir 

skjólstæðinga sem eru annars í hefðbundinni krabbameinsmeðferð, eða einhverja tegund af 

athyglisdreifingu fyrir börn á meðan sársaukafullum inngripum stendur. Viðbótarmeðferðir (e. 

complementary therapies) eru svo þær aðferðir og meðferðir sem eru notaðar samhliða hefbundinni 

meðferð, en algengast er að fólk nýti sér óhefðbundnar leiðir á slíkan máta (NICCH, 2015; Snyder, 

Niska og Lindquist, 2010).  

Skilgreining óhefðbundinna meðferða samkvæmt stofnun bandarískra heilbrigðisyfirvalda um 

viðbótar- og samþættar meðferðir (NICCH, 2015), er að það séu heilsumeðferðir sem liggja utan við 

hefðbundna heilbrigðisþjónustu. Þessar meðferðir eru ótal margar og mjög misjafnar að eðli og 

nálgun. Flokkun þeirra var breytt og hún einfölduð á þessu ári, sem sýnir að þróunin er mikil um 

þessar mundir á skilgreiningum og nálgun við þetta víðfema svið. Skilin á milli hefðbundinna og 

óhefðbundinna meðferða eru ekki alltaf skýr og breytast með tímanum. Eins hefur fólk misjafnar 

hugmyndir um hvað telst til óhefðbundinna meðferða, en skilgreiningar á því geta verið misvísandi 

(Dossey, 2010). Þar sem aðferðirnar sem um ræðir spretta úr ólíku umhverfi og eru misjafnar hefur 

NCCIH (2015) sett fram flokkun þar sem óhefðbundnar meðferðir falla í tvo flokka; annars vegar 

náttúrulyf og hinsvegar  meðferðir sem snúa að hug og líkama. 

Í sænskri rannsókn Hedén, Pöder og Ljungman (2013) á upplifun foreldra barna með krabbamein á 

sjúkdómsbyrði barna sinna á meðan krabbameinsmeðferð stendur og eftir slíka meðferð, kemur fram 

hversu krefjandi hún er bæði fyrir barnið sjálft, foreldra þess og aðra fjölskyldumeðlimi. Rannsóknin tók 

til foreldra 89 barna (160 foreldrar urðu fyrir svörum) sem svöruðu spurningum úr aðlöguðum MSAS 

kvarða (Memorial Symptom Assessment Scale, sem er spurningalisti til að meta einkenni, tíðni og 

styrk einkenna sem fólk með krabbamein upplifir) á sex mismunandi tímum, frá einni viku frá greiningu 

barns til 12-18 mánaða eftir árangursríka meðferð. Niðurstöður leiddu í ljós að í upphafi meðferðar var 

slappleiki, sársauki og orkuleysi mest áberandi. Hármissir, depurð og ógleði koma svo til skjalanna, en 

rannsóknin sýndi að sársauki er það einkenni sem börnin finna fyrir alla meðferðina og veldur mestri 

vanlíðan og erfiðleikum. Niðurstöður Twycross o.fl. (2015) benda einnig til þess að sársauki sé 

fyrirferðamestur af þeim einkennum sem hrjá börn í krabbameinsmeðferð og að hann stafi fyrst og 

fremst af aukaverkunum lyfja og þeim inngripum sem meðferðin krefst. Eins bendi margt til þess að 

foreldrar séu ekki vel í stakk búnir til að takast á við alla þá mismunandi þætti sem umönnun barna 



12 

þeirra krefst, að verkjameðferð meðtalinni. Aðrar rannsóknir sýna einnig að sársauki, kvíði og vanlíðan 

séu þau einkennni sem mest eru áberandi í krabbameinsmeðferð barna (McCaffrey, 2006; Nguen, 

Nilsson, Hellström og Bengtson, 2010; Thrane, 2013).  

3.2.1 Náttúrulyf  

Þessi flokkur nær yfir meðferð með jurtalyfjum sem nýtt eru við ákveðnum sjúkdómum eða einkennum 

og eru annað hvort tekin samkvæmt ráðgjöf fólks sem hefur aflað sér þekkingar um þessi lyf, eins og 

til dæmis grasalæknar, eða seld án lyfseðils sem fólk getur nálgast að eigin frumkvæði. Einnig nær 

þessi flokkur yfir vörur sem  nefnast fæðubótaefni í daglegu tali, en það eru öll þau efni, að vítamínum 

og steinefnum undanskildum, sem álitin eru hafa áhrif til góðs á heilsufar fólks. Innan þessa flokks falla 

til dæmis fiskiolíur eins og lýsi og lifandi gerlar eins og Lactobacillus acidophilus. Skilin á milli jurtalyfja 

og fæðubótaefna eru ekki alltaf skýr, en inntaka á efnum innan flokks fæðubótaefna er mjög algeng, 

og teljast víða til þeirra óhefðbundnu meðferða sem eru hvað mest notaðar. Rannsóknir á jurtalyfjum 

og fæðubótaefnum eru yfirleitt ekki langt komnar. Á meðan gerðar hafa verið ýtarlegar rannsóknir á 

sumum þeirra og margt bendi ýmist til heilsubætandi áhrifa eða áhrifa sem mælast ekki eða illa, eru 

aðrar vörur lítið rannsakaðar og erfitt að segja til um virkni þeirra (Black o.fl., 2105; NICCH, 2015). 

3.2.2 Meðferðir sem tengjast hug og líkama 

Flokkur mjög margra og ólíkra aðferða og meðferða sem eru kenndar eða framkvæmdar af þjálfuðum 

meðferðaraðila, en dæmi um þær eru eftirfarandi:   

 Nálastungur er tækni þar sem meðferðaraðili örvar sérstaka punkta líkamans, oftast með 

því að nota þar til gerðar nálar sem er stungið í gegnum húðina.  

 Nudd er tækni sem felur í sér margar leiðir sem meðferðaraðili notar til að meðhöndla 

mjúkvefi líkamans.  

 Hugleiðsla er oftast aðferð til að beita huganum á tiltekin máta. Dæmi eru núvitund og 

jógahugleiðsla.  

 Hreyfing eða meðhöndlun sem nýtir sér hreyfingu. Dæmi eru Feldenkrais meðferð, 

Alexander tækni, Pilates og Rolfing. Allt eru þetta meðferðir þar sem meðferðaraðili 

stjórnar hreyfingum skjólstæðingsins beint eða gefur fyrirmæli um ákveðnar hreyfingar.  

 Slökun er tækni til þess að ýta við slökunarviðbrögðum líkamans, eins og öndunaræfingar 

og leidda sjónsköpun (e. guided imagery) þar sem meðferðaraðili leiðir skjólstæðing inn í 

slökun með hjálp ímyndaðra aðstæðna með orðum sínum.  

 Hryggjarliðlosun (e. spinal manipulation) er samheiti yfir aðferðir sem ganga út á að 

hreyfa við og meðhöndla beinagrindina af heilbrigðismenntuðum aðilum. Þetta geta verið 

sjúkraþjálfarar, kírópraktorar, osteópatar eða læknar sem beita hrygginn eða aðra hluta 

beinagrindarinnar þrýstingi með höndum eða þartilgerðum tækjum.  

 Thai chi og Chi gong eru kerfi hreyfinga sem eru sprottin úr kínverskum lækningum. Þau 

samanstanda af sérstökum hreyfingum, stöðum og öndunaraðferðum.  

 Jóga er samheiti yfir ýmis skyld hreyfikerfi sem ganga út á að sameina stöður, hreyfingar, 

öndun og oft hugleiðslu.  

 Aðrar meðferðir sem tengjast hugarstarfsemi, til dæmis heilun og dáleiðsla.  
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Mjög misjafnt er hversu rannsóknir á meðferðum innan flokks hugar og líkama eru langt á veg 

komnar. Sumar þessara aðferða, eins og nálastungur, jóga, hugleiðsla og hryggjarliðlosun hafa verið 

töluvert rannsakaðar og margt bendir til heilsusamlegra áhrifa þeirra. Aðrar hafa lítið sem ekkert verið 

rannsakaðar enn sem komið er (NICCH, 2015).  

Í flokki hugar-og líkama meðferða er listinn að ofan hvergi nærri tæmandi, en athygli vekur að 

bænir eru þar ekki taldar í þennan flokk, en þær eru þó oft taldar til óhefðbundinna meðferða (Black 

ofl, 2015; Snyder o.fl., 2010). Þessi flokkun NICCH er viðleitni í þá átt að henda reiður á mismunandi 

tegundir viðbótarmeðferða og vera leiðbeinandi í nálgun við rannsóknir á þessu víðfema sviði. 

Hverskonar staðlar og sameiginleg viðmið eru eitt af því sem skortir í rannsóknum á 

viðbótarmeðferðum í dag, en mótun þeirra myndi auka gildi niðurstaðna og bæta samanburð á milli 

þeirra  (Bishop, 2010; NICCH, 2015). 

3.3 Notkun viðbótarmeðferða á Íslandi  

Rannsókn á notkun óhefðbundinna meðferða á Íslandi var birt árið 2010, en hún var unnin upp úr 

landskönnuninni Heilbrigði og aðstæður Íslendinga I sem fram fór haustið 2006. Þar kemur í ljós að 

hlutfallsleg notkun svarenda á liðnum 12 mánuðum var tæp 32%, sem var um 6% aukning frá því á 

árinu 1998. Konur nýta sér viðbótarmeðferðir í meira mæli en karlar, en 41.3% kvenna nýttu sér slíkar 

meðferðir á móti 22,6% karla, og einnig tengdist tíðari notkun meiri menntun. Aukin notkun tengdist 

einnig sálrænni og líkamlegri vanlíðan. Viðhorf fólks skipti einnig máli, en þeir sem höfðu neikvætt 

viðhorf til hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu notuðu frekar óhefðbundnar meðferðir. Flestir Íslendingar 

nýta sér óhefðbundnar meðferðir sem viðbót við hefðbundna meðferð frekar en í staðinn fyrir hana og 

aukin notkun óhefðbundinna meðferða hélst í hendur við tíðari læknisheimsóknir. Langvinn veikindi, 

líkamleg vanlíðan, kvíði, þunglyndi og reiði tengdust einnig meiri notkun viðbótarmeðferða. Þær 

meðferðir sem mældust mest notaðar voru nudd, jóga og innhverf íhugun, höfuðbeina- og 

spjaldhryggjarmeðferð, hnykklækningar, nálastungur og svæðanudd (Björg Helgadóttir o.fl., 2010).   

Aukin áhugi og notkun á viðbótarmeðferðum er einnig merkjanlegur hjá heilbrigðisstarfsfólki á 

Íslandi þó að það sé misjafnt eftir fagi, starfsaldri og sviði hjúkrunar eða lækninga. Almennt eru 

húkrunarfræðingar opnari fyrir notkun viðbótarmeðferða en læknar, (Anna Samúelsdóttir og Elsa Kr. 

Sigurðardóttir, 2013; Sveinn Guðmundsson, 2012). Í rannsókn Guðrúnar E. Róbertsdóttur og Salóme 

H. Gunnarsdóttur (2013) á notkun viðbótarmeðferða á Landspítala kemur fram að 67,5% deildarstjóra 

töldu að sjúklingar notuðu viðbótarmeðferðir á meðan dvöl þeirra stóð, en 20% töldu svo ekki vera. Af 

þeim deildarstjórum sem svöruðu könnuninni, sögðust 76,9% telja að sjúklingum hefði verið boðin 

viðbótarmeðferð á deildinni, og af þeim sem spurðir voru á kvenna- og barnasviði svöruðu 75% 

aðspurðra því játandi. 

3.4 Notkun viðbótarmeðferða hjá börnum  

Í þessu fræðilega yfirliti verður því einungis stuðst við rannsóknir sem framkvæmdar voru og hafa verið 

birtar erlendis á vettvangi heilbrigðisþjónustu og –menntunar undanfarin ár. Rannsóknir á notkun 

viðbótarmeðferða hjá börnum eru ekki langt á veg komnar, en þó eru vísbendingar í þá átt að notkun 

hjá þeim haldist í hendur við aukna notkun hjá fullorðnum. Bandarísk heilbrigðisyfirvöld rannsökuðu 
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fyrst notkun óhefðbundinna meðferða þar í landi hjá börnum á aldrinum 4 til 12 ára árið 2007 og var sú 

könnun var endurtekin árið 2012 og sýna niðurstöður þeirra að notkunin helst nokkuð stöðug á þessu 

5 ára timabili, að um 12% barna þar í landi noti viðbótarmeðferðir. Á meðan notkun á 

viðbótarmeðferðum almennt hefur ekki aukist að ráði á milli þessara ára, þá hefur hún breyst. Fólk 

leitar sem dæmi í minna mæli í meðferðir sem tengjast heilun og handayfirlagningu, en í meira mæli í 

jóga. Algengustu meðferðirnar sem börn fengu á þessum árum voru þær sömu; náttúrulyf og 

fæðubótaefni, osteópatía og kírópraktík, en einnig jóga, thai chi og chi gong. Ástæður þess að börn 

notuðu viðbótarmeðferðir voru þær sömu bæði árin, en það voru stoðverkir, einkum í baki og hálsi, 

kvef, kvíði og streita. Aukin notkun viðbótarmeðferða helst einnig í hendur við aukin fjölda 

læknisheimsókna, auknar tekjur og meiri menntun foreldra, aukin fjölda kvilla sem börnin hrjá, og 

síðast en ekki síst þá tengist notkun foreldra á viðbótarmeðferðum sterkt við notkun barna. Börn með 

krabbamein tilheyra hópi barna með sérstaka kvilla og einkenni, og bendir þessi skýrsla til þess að 

nauðsynlegt sé að hafa í huga að þau gætu notað viðbótarmeðferðir á annan hátt en mælist hjá 

börnum almennt í samfélaginu (Black o.fl., 2015).    

Bandarísk rannsókn Kemper og Walls (2008) á notkun viðbótarmeðferða í barnalækningum sýnir 

að á milli 20 – 40% heilbrigðra barna sem komu á heilsugæslu og á milli 30 – 70% barna með 

langvinna sjúkdóma notuðu viðbótarmeðferðir. Notkun var mest hjá börnum með ofvirkni og 

athyglisbrest, astma, krabbamein, ristibólgusjúkdóma, heilalömun (e. cerebral palsy) og 

slímsegjusjúkdóm (e. cystic fibrosis). Ennfremur kemur í ljós samband á milli notkunar hefðbundinnar 

heilbrigðisþjónustu og viðbótarmeðferða, en þar er um jákvæða fylgni að ræða. Samkvæmt 

rannsókninni var ekki hægt að fullyrða neitt um samband notkunar viðbótarmeðferða og menntunar 

eða tekna foreldra, en hlutfall þeirra foreldra sem velja viðbótarmeðferðir fyrir börnin sín og sjálfir nota 

viðbótarmeðferðir er 66%.  Ennfremur kemur fram að ástæður þess að fólk velji viðbótarmeðferðir fyrir 

börn sín séu þær að þau heyri af hjálplegri meðferð, séu að bregðast við aukaverkunum lyfja eða óttist 

þau, finnist heðfbundin þjónusta á einhvern hátt vera ábótavant og það sækist eftir persónulegri 

þjónustu. Einnig kemur fram að þær bæti við ýmsu þar sem hefðbundum aðferðum sleppir og að 

nálgun viðbótarmeðferða samræmist vel lífsskoðunum þeirra og heimspekilegri sýn á líf sitt og heilsu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda ennfremur til að fólk sé ekki að velja viðbótarmeðferðir vegna 

þess að það sé á einhvern hátt ósátt við þá þjónustu sem það fær í hefðbundnum meðferðum eða sé 

á móti hefðbundnum lækningum.  

Rannsókn um notkun viðbótarmeðferða hjá börnum í 20 löndum Evrópu sem birt var árið 2013 

sýnir að á meðal fullorðna var notkun 56% og barna 52%, sem gefur til kynna að hlutfallsleg notkun 

barna á þessum meðferðum sé nálægt því sama og fullorðinna í löndunum í kringum okkur (Zuzak 

o.fl., 2013). Þetta kemur heim og saman við rannsókn Längler og Zuzak (2012) þar sem unnið er bæði 

úr niðurstöðum rannsókna og hálf-stöðluðum viðtölum við barnalækna að notkun viðbótameðferða hjá 

börnum sé mikil og fari vaxandi í öllum löndum Evrópu. Við báðar fyrrnefndar rannsóknir á þó það 

sama við að sérstakar tölur um notkun viðbótarmeðferða fyrir börn voru ekki allstaðar til staðar, en 

rannsóknir á þeim efnum eru enn of fáar til að hægt sé að draga af þeim fyllilega marktækar ályktanir 

(Längler og Zuzak, 2012; Zuzak o.fl., 2013). 
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4 Viðbótarmeðferðir hjá börnum með krabbamein  

4.1 Algengi notkunar vibótarmeðferða hjá börnum með krabbamein  

Skýrsla bandarískra heilbrigðisyfirvalda rennir stoðum undir að notkun viðbótarmeðferða hjá börnum 

með krabbamein sé töluverð, og meiri en barna almennt,  þar sem þar kemur í ljós að á meðan notkun 

viðbótarmeðferða almennt hjá börnum er  á milli 11 og 12%, þá nota 44, 6% þeirra þessar meðferðir 

við tilteknum sjúkdómi eða einkennum hans (Black o.fl., 2015). Post-White, Fitzgeral, Hageness og 

Sencer (2009) gerðu könnun á notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein, flogaveiki,  

sigðkornablóðleysi (e. sickle cell disease) og í almennum barnalækningum í Bandaríkjunum. Foreldrar 

barna sem voru lögð inn eða komu til meðferðar á barnasjúkrahúsi Minnesota í Bandaríkjunum á 

þriggja mánaða tímabili fengu afhentan spurningarlista í 31 lið um notkun viðbótameðferða.  Alls 

svöruðu 281 könnunni og var svarhlutfall þeirra sem voru með krabbamein hæst, eða 78%. Af þeim 

sögðust 59% nota viðbótarmeðferðir og var það næst mesta notkun hópanna í úrtakinu á eftir börnum 

með flogaveiki (61.9%). Samkvæmt niðurstöðum er notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með 

krabbamein meiri en hjá þeim sem þurfa almennt á læknisaðstoð að halda og krabbameinsveik börn 

eru einnig mun líklegri til að nota viðbótarmeðferðir en börn sem teljast hraust.  

Valji o.fl. (2013) unnu niðurstöður úr stærri kanadískri rannsókn, sem sneri að notkun barna í 

sérhæfðum barnalækningum á viðbótarmeðferðum. Gögnin sem unnið var úr var safnað á tveimur 

barnasjúkrahúsum í Ontario í Kanada; sjúkrahúsinu í Ottawa og í Edmonton, á sérhæfðum 

krabbameinsdeildum.  Rannsóknin laut að notkun viðbótarmeðferða, tegundum þeirra, ástæðum fyrir 

notkun eða engri notkun, hvort þau deildu upplýsingum um notkun með heilbrigðisstarfsfólki og hvort 

þau teldu viðbótarmeðferðirnar hafa virkað vel eða hafa haft aukaverkanir. Ýmist svöruðu foreldrar 

barnanna með börnunum eða börnin sjálf, eftir aldri og getu. Af þeim 137 fjölskyldum sem var boðið 

að taka þátt í hentugleikaúrtaki þáðu 127 fjölskyldur það, sem er 94% svarhlutfall. Flest barnanna, eða 

61.2% höfðu greinst að minnsta kosti ári áður, 83.3% voru hvít, 14.5% af ætt ínúíta og 4.8% af öðrum 

kynþætti. Oftast voru það mæður sem urðu fyrir svörum, eða í 73.6% tilfella, en allir þátttakendur töldu 

sig þekkja vel notkun barnanna á viðbótarmeðferðum. Í niðurstöðum um algengi notkunar kom í ljós 

að 62.6% höfðu notað einhverja tegund viðbótarmeðferða og þar af 50,8% samhliða 

krabbameinsmeðferð, en 15.9% sögðust hafa reynt viðbótarmeðferð áður fyrir sín börn, en ekki kom 

fram hvort það var fyrir eða eftir greiningu barnsins með krabbamein.   

Bresk könnun var send til foreldra barna sem áttu börn í krabbameinsmeðferð eða sem höfðu verið 

í slíkri meðferð. Þrískiptur spurningarlisti var sendur til foreldra, og snéri að félagslegri stöðu, notkun 

þeirra á viðbótarmeðferðum fyrir börnin og hverjar þær væru, ástæður þess að foreldrar völdu tilteknar 

meðferðir, hvar þau hefðu fengið upplýsingar um meðferðirnar, tíðni notkunar og hvort að þau myndi 

mæla með notkuninni við aðra. Tvær opnar spurningar í lokin voru annars vegar til þeirra sem ekki 

notuðu viðbótarmeðferðir um ástæður þess að þær voru ekki notaðaðar og seinni spurningunni var 

beint til þeirra sem notuðu viðbótarmeðferðir um hvort þau teldu þessar meðferðir hafa hjálpað barni 

þeirra. Svarhlutfallið var 51% (N=96) og í 92% tilfella voru það mæður barnanna sem svöruðu, og 

meirihluti þeirra var með háskólapróf. Niðurstöður leiddu í ljós að 32.7% notuðu slíkar meðferðir 
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samhliða hefðbundinni meðferð og mikill meirihluti þeirra notuðu fleiri en eina viðbótarmeðferð 

(Molassiottis og Cubbin 2004).   

Árið 2014 rannsökuðu Revuelta-Iniesta, Wilson, White, Stewart og McKenzie notkun 

viðbótameðferða hjá krabbameinsveikum börnum í Skotlandi. Notast var við prófaða spurningarlista 

sem sendir voru til foreldra barna undir 18 ára aldri og voru með krabbameinsgreiningu samkvæmt 

alþjóðlegum skilgreiningum á þeim. Börnin höfðu fengið greiningu á árunum 2001 – 2009 og komu í 

eftirfylgni á sjúkrahúsi á tímabilinu janúar 2007 til desember 2009. Þau börn sem voru greind með 

hvítblæði voru búin að vera í meðferð í að minnsta kosti ár en börn með aðrar krabbameinsgreiningar í 

sex mánuði. Spurningarlisti var sendur til 169 fjölskyldna og var svarhlutfall 44%. Af þeim sögðust 55% 

hafa notað eða nota viðbótarmeðferðir fyrir sín börn.  

Í Þýskalandi gerðu Laengler o.fl. (2008) rannsókn á notkun viðbótarmeðferða hjá 

krabbameinsveikum börnum sem höfðu verið greind með krabbamein fjórum árum áður og voru skráð 

í gagnagrunn heilbrigðisyfirvalda þar í landi, og gerð í samvinnu við öll þau sjúkrahús sem önnuðust 

börnin í meðferð. Sökum þess að gögnin komu úr gagnagrunni yfirvalda var hægt að taka þætti sem 

þar voru skráðir, eins og menntunarstig, trú, laun og aðra þætti tengda félags- og efnahagslegri stöðu 

foreldra með í reikninginn. Börnin voru öll 15 ára eða yngri og var spurningarlisti sendur í pósti til 

þeirra. Auk spurninga um algengi notkunar viðbótarmeðferða, var spurt um tegundir þeirra, hvaðan 

þau hefðu fengið upplýsingar um þær og hvers vegna þau hefðu valið eða ekki valið að nota 

viðbótarmeðferðir. Einnig var spurt hver heildarkostnaður við þær hefði verið, hvernig væntingar þau 

hefðu haft fyrir notkun viðbótarmeðferða og hvort þau töldu þær hafa haft góð áhrif og hvort það hafi 

komið í ljós einhverjar aukaverkanir af þeim. Af þeim 1595 sem fengu könnunina senda, fengust 1063 

svör, sem er 67% svarhlutfall. Í 92% tilfella voru það mæður barnanna sem fylltu spurningarlistann  út, 

en í 36% tilfella báðir foreldrar. Foreldrar 35% barnana sögðust hafa notað viðbótarmeðferðir fyrir börn 

sín. 

4.2 Tegundir viðbótarmeðferða sem notaðar eru af börnum með 
krabbamein  

Í fræðilegu yfirliti Landier og Tse (2010) voru skoðaðar 32 greinar um viðbótarmeðferðir barna með 

krabbamein sem voru birtar á árunum 1983-2008. Af þeim voru 21 bandarískar, þrjár gerðar á Stóra 

Bretlandi, þrjár á Grikklandi, tvær á Ítalíu, tvær í Kanada, og ein þar sem staðsetning var ekki tilgreind. 

Sjö rannsóknir fjölluðu um börn yngri en tíu ára,  þrjár um börn á aldrinum 10 – 17 ára, og 22 um börn 

úr báðum aldurshópum. Niðurstöður hennar sýna að þær aðferðir sem mest voru notaðar á þessu 

tímabili fyrir börn með krabbamein voru dáleiðsla, athyglisdreifing og leidd sjónsköpun. Samkvæmt 

rannsókn Laengler o.fl. (2008) sem var framkvæmd í Þýskalandi var notkun hómópatíu mest hjá 

börnum með krabbamein, eða 45.2%, þar næst var kom notkun á fæðubótaefnum að vítamínum og 

steinefnum meðtöldum, en 35.4% höfðu notað þau, og anthropósófískar aðferðir voru notaðar í 26.7% 

tilfella. Breyting á mataræði var val 12.3% hópsins,  og í kringum 10% notuðu Bach blómadropa, 

handayfirlagningu, reiki, nudd, jurtalyf (e. phytotherapy) og stóra skammta af vítamínum. Skosk 

rannsókn Revuelta-Iniesta, o.fl. (2014) dregur upp aðra mynd, en þar nota 80,5% aðspurðra 

fæðubótaefni, vítamín eða jurtir og þar af notuðu 39% fjölvítamín, 29% fiskiolíur og 27% jurtalyf. 
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Stuðningshópar var val 44% aðspurðra, 34% höfðu valið einhverskonar sérstakt mataræði og 27% 

notað leidda sjónsköpun eða hugleiðslu. Nudd var tilgreint af 29% hópsins, svæðanudd af 10%  og 

19.5% sagðist nota djúpöndun. Aðrar aðferðir sem mældust í kringum og undir 7% voru: Kírópraktík, 

hómópatía, hugleiðsla og heildrænar náttúrulækningar.  

Þegar niðurstöður tveggja rannsókna á notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein sem 

gerðar voru í Stóra Bretlandi með tíu ára millibili, á árunum 2004 (Molassiottis og Cubin, 2004) og 

2014 (Revuelta-Iniesta o.fl., 2014) koma ýmsar vísbendingar í ljós að val á tegundum 

viðbótarmeðferða hafi breyst hjá þessum hópi á tímabilinu. Samræmi sést í notkun vítamína og 

fæðubótaefna og er það í báðum tilvikum mest notaða viðbótarmeðferðin og mælist í 54% í þeirri fyrri 

og 52.5% tíu árum síðar. Sérstakt mataræði mældist einnig í svipuðum hlutföllum, 37.5% tilfella í þeirri 

fyrri og 34% í þeirri síðari, og eins er hómópatía notuð af svipað stórum hópi bæði árin, 6.3% á því 

fyrra og 7% á því seinna. Munur sást á notkun nudds, sem minnkaði á milli þessara ára, frá 50% árið 

2004 í 29% tíu árum síðar. Notkun jurtalyfja hafði aftur á móti aukist, en hún var 12,5% í fyrri 

rannsókninni og 27% í þeirri seinni. Rannsókn Revuelta-Iniesta o.fl. (2014) náði yfir fleiri tegundir 

viðbótarmeðferða, og mældist notkun á stórum vítamínskömmtum, jurtasafa, heilun, Alexandertækni 

og líkamsæfingar hvert um sig í 6.3 prósentustigum, en mælingar í fyrri rannsókninni tók ekki til þeirra. 

Í bandarískri rannsókn Post-White o.fl (2009) var notkun 26 viðbótarmeðferða könnuð hjá hópi 

barna með krabbamein og í ljós kom að bænir voru oftast nefndar sem viðbótarmeðferð hjá börnum 

með krabbamein, eða í 69.4% tilfella. Nudd kom þar í kjölfarið með 27.8% notkun og sama hlutfall 

sagðist nota vítamín sem viðbótarmeðferð. Samanlagt hlutfall þeirra sem sögðust nota önnur bætiefni 

en vítamín og þeirra sem notuðu vítamín var 55.6%. Kírópraktík og slökun var hvort um sig notað af 

13% þeirra sem notuðu viðbótarmeðferðir, leidd sjónsköpun hjá 12%, jurtalyf hjá 9%, tónlistarmeðferð 

var notuð í 7% tilfella og ilmkjarnaolímeðferð hjá 4%. Þetta kemur að einhverju leiti heim og saman við 

rannsókn Valji ofl. (2013), sem einnig var framkvæmd í Bandaríkjunum sem sýnir að 86% þeirra sem 

notuðu viðbótarmeðferðir hjá krabbameinsveikum börnum nefndu fjölvítamín sem meðferð, 51% 

nefndu bænir, 46,8% nudd, 27,7% sögðust nota kírópraktík og 25,5% slökun.  

Í öllum rannsóknunum kom fram að mikill meirihluti barna með krabbamein sem nota 

viðbótarmeðferðir nota fleiri en eina aðferð. Sömuleiðis benda rannsóknir til þess að yfirgnæfandi 

meirihluti þeirra noti viðbótarmeðferðir sem slíkar, það er að segja sem viðbót við hefðbundna meðferð 

en ekki sem meðferð við krabbameininu sjálfu sem koma eigi í staðinn fyrir hefðbundna meðferð 

(Black o.fl. 2015; Molassiottis og Cubin, 2004; Post-White, 2009; Reuvelta-Iniesta o.fl., 2014).   

4.3 Ástæður notkunar viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein  

Eigindleg rannsókn á upplifun foreldra eftir að barn þeirra hefur fengið krabbameinsgreiningu sýnir að 

þau verkefni sem bíða foreldranna eru ærin, þar sem þau eru ábyrg fyrir umönnun barna sinna þegar 

þau liggja ekki inni á sjúkrahúsi, en vera krabbameinsveikra barna þar hefur styst mikið  á síðustu 

árum og áratugum. Þar kom fram að foreldrar upplifðu það að draga úr hliðarverkunum 

meðferðarinnar sem byrði, að þeir þyrftu að fylgjast með börnum sínum allan sólarhringinn. Þar lýsa 

sumir foreldrarnir því hvernig þau grípa til aðferða eins og að gefa sveskjur við harðlífi og bregðast við 

slímhúðarvandamálum með „húsráðum“. Þau lýsa auk þess því hvernig mörg af hliðarverkunum séu 
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þess eðlis að ekki séu ráðlögð nein lyf við þeim og þurfi þau því oft að grípa til aðferða sem þau telji að 

geti virkað (Flury, Ullman-Bremi og Spichiger, 2011).  

Ástæður þess að foreldrar barna með krabbamein leita til viðbótarmeðferða er meðal annars til að 

draga úr einkennum, veita stuðning í baráttunni við lífsógnandi sjúkdóm og bæta almenna líðan 

(Molassiotis og Cubin, 2004; Post-White, 2006). Í rannsókn Molassiots og Cubin (2004) þar sem 

foreldrar eru spurðir um ástæður þess að þeir völdu viðbótarmeðferðir kemur fram að 81.3% gera það 

til að nota allt sem hugsanlega gæti verið til góðs, 75% til að bæta heilsu barnsins almennt og 56.3% 

til þess að barnið nái slökun. Helmingur þeirra var að bregðast við aukaverkunum og sama hlutfall vildi 

draga úr kvíða og ótta barnsins, 43.8% fóru vegna þess að þau fengu meðmæli frá öðrum og 37.5% 

töldu þær gagnast sem verkjameðferð. Önnur 37.5% vildu koma í veg fyrir að krabbameinið kæmi 

aftur og 25% vildu bæta matarlyst barna sinna.   

Þegar bornar eru saman ástæður þess að börn með krabbamein nota viðbótarmeðferðir miðað við 

börn með astma, flogaveiki, sigðkornablóðleysi og barna í almennum barnalækningum, kemur í ljós að 

börn með krabbamein nota viðbótarmeðferðir af öðrum ástæðum en hin börnin, og standa 

aukaverkanir þar upp úr sem algengasta ástæða fyrir notkun þeirra (Post-White, 2006; Post-White 

o.fl., 2009). Rannsókn Laengler o.fl (2008) sýndi að ástæðurnar sem foreldrar gáfu upp fyrir notkun 

viðbótarmeðferða voru að 69.7% þeirra vildu hjálpa þeim við að ná betra líkamlegra jafnvægi, 66.2% 

vildu styrkja ónæmiskerfið, 55% vildu auka líkur á lækningu, 47.9% til þess að draga úr aukaverkunum 

af lyfja- og geislameðferð og 36.5% til þess að reyna að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn taki sig upp 

aftur. Sársauki var nefndur sem ástæða hjá 29.4% foreldra og 35% þeirra sögðust vilja hjálpa þeim að 

ná betra andlegu jafnvægi. Af-eitrun (e. detoxfication) var nefnd sem ástæða hjá 29.9% foreldra og 

17.4% vildu hjálpa börnunum að slaka á. Í þessum hópi sögðust 8.7% vantreysta hefðbundnum 

aðferðum til að eiga við þessi einkenni. Rannsókn Revuelta-Iniesta o.fl. (2014) sýndi einnig að 

algengustu ástæður fyrir notkun séu að draga úr vanlíðan, auka lífsgæði og draga úr aukaverkunum.  

Í mörgum rannsóknum er notkun foreldranna sjálfra nefndur sem þá þáttur sem helst hafi 

forspárgildi þess að viðbótarmeðferðin eða -meðferðirnar eru valdar. (Kemper og Walls, 2008; Langler 

ofl, 2008; Post-White 2006; Revuelta-Iniesta ofl., 2014; Valji ofl, 2013). Tengsl við aðra þætti, eins og 

laun, menntun eða aðra félags- eða efnahagslega þætti voru engin eða mjög veik í rannsóknum 

beggja vegna Atlandshafsins (Bishop, 2010; Horneber, 2012; Molassiotis, 2004; Post-White, 2009; 

Valji o.fl., 2013). Þó sýndu tvær evrópskar rannsóknir að tengsl væri á milli hækkandi launa og 

aukinnar notkunar viðbótarmeðferða (Laengler, 2008; Revuelta-iniesta ofl., 2014). 

4.4 Virkni viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir enn sem hafa það að markmiði að ná yfirsýn yfir virkni þeirra 

viðbótarmeðferða sem notaðar eru hjá börnum með krabbamein. Þó hafa nokkrar litið dagsins ljós á 

síðustu árum, og var ein þeirra var birt árið 2008 af Landier og Tse í Bandaríkjunum. Þar var um að 

ræða samþætt fræðilegt yfirlit þar sem markmiðið var að skoða rannsóknir um virkni viðbótarmeðferða 

fyrir börn með krabbamein sem annað hvort voru notaðar einar og sér eða samhliða öðrum 

viðbótarmeðferðum. Skilyrði voru að rannsóknirnar fjölluðu um notkun viðbótarmeðferða til að draga úr 

sársauka tengdum inngripum í meðferð, og við kvíða og vanlíðan í börnum og unglingum með 
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krabbamein. Rannsakendur vildu vita hvaða viðbótarmeðferðir væri verið að nota við þessum 

einkennum, hvort heimildir sýndu fram á virkni viðbótarmeðferða við þessum einkennum og hvort að 

það mætti draga ályktanir af niðurstöðunum sem hefðu gildi fyrir hjúkrun byggða á gagnreyndri 

þekkingu. Niðurstöður bentu til þess að dáleiðsla, athyglisdreifing og leidd sjónsköpun væru þær 

viðbótarmeðferðir sem hefðu verið mest notaðar við sársauka tengdum inngripum, kvíða og vanlíðan 

hjá börnum með krabbamein. Einnig voru vísbendingar um að dáleiðsla gæti virkað betur en 

athyglisdreifing, sérstaklega við inngrip sem mikill sársauki fylgir, eins og við mænustungu og þegar 

beinmergssýni eru tekin. Næmni barnanna fyrir dáleiðslu skiptu þó máli og einnig var tekið fram að 

dáleiðslan hafi verið notuð samhliða hefðbundinni deyfingu með lyfjum. Sjálfs-dáleiðsla virtist einnig 

hafa áhrif hjá börnum sem eru móttækileg fyrir dáleiðslu til að draga úr kvíða fyrir sársaukafull inngrip. 

Ennfremur sýndu rannsóknir á athyglisdreifingu og leiddri sjónsköpun að þær geti nýst sumum börnum 

með krabbamein til að draga úr kvíða, sársauka og vanlíðan í sérstökum aðstæðum, en einnig sem 

tæki til þess að draga úr óþægilegum einkennum og líðan á meðan krabbameinsmeðferð stendur.  

Árið 2013 birtist kerfisbundið yfirlit sem fjallar um virkni viðbótarmeferða hjá börnum með 

krabbamein, eftir Susan Thrane, bandarískan krabbameins-hjúkrunarfræðing. Þar er leitað svara við 

þeirri spurningu hvaða viðbótarmeðferðir sem notaðar eru samhliða hefðbundinni meðferð hafi mesta 

virkni á sársauka og kvíða hjá börnum með krabbamein. Heimildir einskorðuðust við þær sem fjölluðu 

um börn á aldrinum 1-18 ára, með krabbamein og voru í krabbameinsmeðferð. Rannsóknirnar þurftu 

að nýta sér slembiaðferð að einhverju leiti og hafa samanburðarhóp. Sársauki barnanna var metin af 

þeim sjálfum, eða þeim sjálfum og öðrum, hjá börnum 3 ára og yngri, en metin af öðrum en barninu 

hjá þeim sem voru yngri en þriggja ára.  

Alls komu við sögu 358 börn á aldrinum 1-19 ára í yfirlitinu, meðalaldur var 8,7 ár og kynjaskipting 

var jöfn. Margar heimildanna fjölluðu um mænuástungur og beinmergsýni, sem eru meðferðir sem 

börn með eitlakrabbamein og hvítblæði þurfa oft að gangast undir. Önnur voru með heilaæxli, Wilms-

æxli, rhabdomyo-æxli, Ewing-æxli eða ótilgreind æxli af öðrum toga. Virkni viðbótarmeðferðanna var 

könnuð á meðan á sársaukafullum inngripum stóð. Dáleiðsla var viðfangsefni fimm rannsóknanna í 

yfirlitinu og niðurstöður þeirra allra bentu til þess að bæði bein og óbein dáleiðsla minnkuðu upplifaðan 

sársauka og kvíða, en að næmni barna fyrir dáleiðslu skipti þar þó einhverju máli  (Hawkins ofl, 2008; 

Liossi ofl, 2009; Liossi og Hatira, 1999; Liossi, 2006; Smith ofl, 1996).  

Höfundur greinir saman rannsóknir í flokk hugar-tengdra meðferða sem samanstendur af  

öndunaræfingum, umbunar-tækni, athyglisdreifingu, eflingu jákvæðra hugsanna og fleiri aðferðum af 

svipuðum toga. Þessar aðferðir voru rannsakaðir í þremur heimildum, og sýndu tvær þeirra fram á að 

hugar-tengdar viðbótarmeðferðir höfðu minnkandi áhrif á sársauka og kvíða sem metin var bæði af 

börnunum sjálfum og foreldrum. Niðurstöður þeirrar þriðju bentu til að  börn upplifðu meiri sársauka 

þegar þessar viðbótarmeðferðir voru notaðar við mænustungu í samanburði við deyfingu, en 

börnunum sem fengu hugar-tengda meðferð leið betur eftir mænustunguna en þeim sem fengu 

deyfingu (Jay ofl, 1995; Manne ofl., 1990; Pederson, 1996). Ein rannsókn bar saman áhrif notkunar á 

tveimur tegundum af tölvuleikjum, annars vegar sýndarveruleika-tölvuleik og hins vegar tölvuleiks sem 

var ekki sýndarveruleiki, bornir saman við venjulega meðferð, þegar lyfjabrunni er komið fyrir. Börnin 

sjálf sögðust ekki finna mun en hjúkrunarfræðingar mátu sársauka þeirra lægri þegar notast var við 
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aðra hvora tegund tölvuleikja en við venjulega meðferð án notkunar á tölvuleikjum. Púls mældist 

einnig lægri hjá þeim sem voru í tölvuleik á meðan og skipti ekki máli hvor tegundin það var (Gershon, 

2004).  

Rannsókn á notkun listmeðferðar sýndi fram á marktæka minnkun á sársaukaupplifun barna fyrir 

og eftir listmeðferð með faglegum listmeðferðaraðila (Madden o.fl., 2010). Áhrif nudds reyndist 

samkvæmt einni rannsókn hafa áhrif á hjartslátt og öndun barna, en hvort tveggja mældist lægra eftir 

nudd. Sjálfsmat þeirra gaf einnig til kynna að þau finndu minna fyrir kvíða og sársauka eftir nuddið 

sem varði frá nokkrum klukkustundum og út daginn (Post-White ofl., 2009). Tónlist sem meðferð til að 

minnka sársaukaupplifun og kvíða var könnuð með því að bera saman líðan barna sem hlustuðu á 

tónlist fyrir mænustungu og þeirra sem gerðu það ekki. Í ljós kom að börnin sem hlustuðu á tónlist 

mátu sig sljálf með marktækt minni kvíða og sársauka fyrir og eftir mænuástunguna en þau sem 

hlustuðu ekki á tónlist. Einnig lækkaði hjartsláttur og öndunartíðni meira hjá þessum börnum en 

samanburðarhópnum (Nguen, Nilsson, Hellström og Bengtson, 2010). Höfundur (Thrane, 2013) heldur 

fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að þetta kerfisbundna yfirlit hafi leitt í ljós hvetjandi niðurstöður 

fyrir notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein, bæði í almennri meðferð og þegar 

sársaukafull inngrip eiga sér stað.  

Allar rannsóknirnar, nema sú sem kannaði notkun tölvuleikja, hafi skilað niðurstöðum sem bendi til 

þess að viðbótarmeðferðir geti haft margt fram að færa í meðferð barna með krabbamein, þar sem 

þær hafi allar mælst með mikla eða mjög mikla áhrifastærð (e. effect size). Ennfremur sýni yfirlitið að 

það séu margir möguleikar í þessu samhengi og að það sem henti einu barni henti ef til vill ekki öðru. 

Allar meðferðirnar, utan þá sem Post-White ofl. (2009) gerðu um nudd, þá fólu allar meðferðirnar í sér 

einhverskonar athyglisdreifingu til að draga úr sársauka og kvíða. Þessar meðferðir þurfi hins vegar að 

aðlaga að aldri og þroska barnsins, og innlimun foreldra í þessar meðferðir hafi sýnt fram á aukin áhrif.  

Börn yfir átta ár aldri séu móttækilegri fyrir dáleiðslu á meðan þau yngri bregðist betur við annars 

konar athyglisdreifingu. Taka verður þó tillit til þess að allar þessar rannsóknir hafa frekar lítið úrtak 

sem dregur úr yfirfæranleika niðurstaðna.   

Annað kerfisbundið yfirlit eftir Poder og Lemieux (2014) kannaði notkun viðbótarmeðferða hjá 

börnum í krabbameinsmeðferð og leitaðist við að fá svar við spurningunum hvort að viðbótarmeðferðir 

séu líklegar til þess að bæta heilsu og líðan barna með krabbamein og ef svo er, hverjar þeirra séu 

vænlegar til þess. Rannsóknir þar sem bætiefni og jurtir komu við sögu voru ekki teknar með í yfirlitið, 

einungis þær aðferðir sem notast við meðferðir sem tengjast líkama og huga og einnig andlegri iðkun. 

Rannsóknirnar einskorðuðust líka við þær sem viðbótarmeðferð var miðað að því að draga úr 

sársauka, kvíða, vanlíðan og aukaverkunum krabbameinsmeðferðar hjá börnum. Af 681 rannsókn 

sem tekin var til skoðunar, stóðust sex fræðileg eða kerfisbundin yfirlit, fjórar meta-analýsur og 42 

frumrannsóknir inntökuskilyrði.  

Í samantekt kemur fram að niðurstöður rannsókna á áhrifum dáleiðslu bendi til þess að hún geti 

verið áhrifarík í krabbameinsmeðferð til að draga úr sársauka, kvíða og vanlíðan, en geti einnig haft 

áhrif á ógleði og uppköst eftir lyfjagjöf. Móttækileika barna fyrir dáleiðslu má meta með kvörðum eins 

og „Shorter Standford Clinical Scale for Children“ en næmi þeirra fyrir dáleiðslu er mikill áhrifaþáttur á 

það hvernig til tekst. Niðurstöður rannsókna um nudd í þessu yfirliti voru ekki einhlítar. Á meðan sumar 
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rannsóknanna um verkan nudds hjá börnum með krabbamein sýndu fram á lækkun á kortisolgildum 

og aukna framleiðslu á serotóníni og dópamíni sem gefur til kynna minni kvíða, sýndu aðrar rannsóknir 

ekki fram á minni kvíða í kjölfar nuddmeðferðar. Vísbendingar um að áhrif nálastungna á ógleði og 

uppköst hjá krabbameinsveikum börnum eru til staðar samkvæmt samantekt höfunda á rannsóknum 

þar að lútandi. Rannsóknir skortir hins vegar um hugsanleg áhrif þeirra á vanlíðan, sársauka og kvíða. 

Mikilvægt er þó að taka fram að í rannsóknunum í þessu yfirliti kom fram að tíðni aukaverkanna af 

notkun nálastungna var 0,05%, þannig að vísbendingar eru í þá átt að þær séu örugg meðferð þrátt 

fyrir að í meðferð felist að húð sé rofin. Niðurstöður um verkan listmeðferðar í þessu yfirliti eru í 

samræmi við niðurstöður Thrane (2013), að vísbendingar séu til staðar að hún geti minnkað 

upplifaðan sársauka, kvíða og vanlíðan. Tónlistarmeðferð, þar sem börn eru virkir þátttakendur í að 

skapa tónlist með faglegum meðferðaraðila, hefur verið rannsökuð hjá börnum með krabbamein. 

Samantekt á niðurstöðum um virkni þeirra í þessu kerfisbundna yfirliti bendir til þess að hún geti haft 

minnkandi áhrif á sársauka, kvíða og vanlíðan hjá börnum með krabbamein og geti einnig bætt 

lífsgæði þeirra og hegðun. 
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5 Umræða  

5.1 hvert er algengi notkunar viðbótarmeðferða hjá börnum með 
krabbamein?  

Hvort sem litið er til rannsókna á algengi notkunar viðbótarmeðferða almennt, eða á meðal fullorðinna 

með krabbamein á vesturlöndum, eru niðurstöður á þá veg að hún sé töluverð og hafi farið vaxandi 

undanfarna áratugi (Black o.fl, 2015; Björg Helgadóttir o.fl., 2010). Sömuleiðis sýna rannsóknir að 

notkun barna á viðbótarmeðferðum fylgi notkun fullorðinna bæði hvað varðar algengi, fjölda og 

ástæður þess að þær eru valdar. Auk þess er sýnt að börn með alvarlega sjúkdóma séu líklegri en 

önnur börn til þess að nýta sér viðbótarmeðferðir (Black ofl, 2015; 2014, Post-White, 2006; Revuelta-

Iniesta ofl. 2014; Valji, 2013).  

Rannsóknir á notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein benda til þess að hún sé í 

samræmi við þessa auknu notkun í öðrum hópum, það er töluverð, og fari vaxandi. Bresk könnun 

sýndi fram á að notkun þessa hóps á viðbótarmeðferðum væri 32.7% (Molasiottis og Cubin, 2004). Er 

það í samræmi við niðurstöður Langlers o.fl. (2008) í Þýskalandi sem sýndi hlutfall upp á 35% hjá 

sama hópi. Enn hærra hlutfall kom fram í könnun þeirra Revuelta-Iniesta ofl. (2014) sem gerð var í 

Skotlandi, en þar svöruðu 55% foreldra barna með krabbamein því játandi að hafa notað 

viðbótarmeðferðir fyrir þau.  

Tvær kannanir á notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein í Bandaríkjunum leiða 

einnig í ljós töluverða notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein þar í landi. Rannsókn 

Post-White o.fl. (2009) sýndi að 59% foreldra barna í með krabbamein sem urðu fyrir svörum í þeirri 

rannsókn notuðu eða höfðu notað viðbótarmeðferðir. Í annarri bandarískri könnun mældist notkun 

sama hóps 62.2%, (Valji ofl, 2013). Samræmi sést í þessum tveimur könnunum og er um að ræða 

hlutfall sem hlýtur að teljast hátt meðal barna með tiltekin kvilla. Notkun viðbótarmeðferða hjá börnum 

almennt mælist meiri í Bandaríkjunum en í Evrópu, sem má vera skýring fyrir því að sami munur 

mælist í hópi barna með krabbamein (Black o.fl., 2015; Langler o.fl., 2008). Í rannsóknum kemur auk 

þess fram að flest börn með krabbamein sem nota viðbótarmeðferðir noti fleiri en eina meðferð, að 

foreldrar barna með krabbamein sem á annað borð leitar út fyrir ramma hefðbundinnar 

heilbrigðisþjónustu nýti sér margvíslegar aðferðir (Bishop o.fl., 2010; Black o.fl., 2015; Langler o.fl., 

2008; Post-White, 2009). Af samantekt hvað algengi varðar má álykta að þriðjungur og upp í rúmlega 

helmingur barna með krabbamein á vesturlöndum noti einhverja meðferð sem telst til 

viðbótarmeðferða á meðan krabbameinsmeðferðinni stendur.   

5.2 Hvaða viðbótarmeðferðir er verið að nota hjá börnum með 
krabbamein?  

Þegar notkun barna almennt á viðbótarmeðferðum er skoðuð, bendir rannsókn Black o.fl. (2015) í 

Bandaríkjunum til þess að bætiefni og jurtalyf séu mest notuð, kírópraktík og osteópatía fylgi þar á eftir 

og að iðkun á tai qhi og jóga sé töluverð og fari vaxandi. Djúpöndun, slökun, hugleiðsla, hómópatía, 

nudd og sérstakt mataræði mælist líka nokkuð algengar í könnunum á tegundum þeirra. Það er 

hinsvegar athyglisvert að á meðan hlutföll þeirra sem nota viðbótarmeðferðir yfir höfuð virðast ekki á 
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ólíkum slóðum á milli barna og fullorðinna, þá eru sterkar vísbendingar í þá átt að börn sem eiga við 

langvinn veikindi að stríða, eins og krabbamein noti viðbótarmeðferðir oftar en önnur börn, en noti líka 

aðrar meðferðir en þau. (Black ofl. 2015; Laengler o.fl., 2008; Phipps, 2010; Tomlinson, 2011).   

Muunur á tegundum viðbótarmeðferða á milli landa er töluverður. Rannsókn Laengler í Þýskalandi 

sýnir að þar í landi mældist hún mest  á hómópatíu, næst mest á vítamínum og bætiefnum, og á eftir 

þeim komu antrosóphískar meðferðir. Um einn tíundi þeirra notuðu breytingar á mataræði og svipað 

hlutfall notuðu Bach blómadropa, handayfirlagningu, reiki, nudd, jurtalyf eða stóra skammta af 

vítamínum. Breskar kannanir, sú fyrri framkvæmd 2004 og sú seinni tíu árum síðar, draga einnig upp 

ólíka mynd. Í báðum rannsóknum mældist notkun bætiefna og vítamína algengastar af þeim 

viðbótarmeðferðum sem börn með krabbamein notuðu, samræmi var í notkun sérstaks mataræðis og 

notkun hómópatíu Nudd með ilmkjarnaolíum og notkun jurtalyfja mældist í hærra hlutfalli í fyrri 

rannsókninni en seinni. Þessi munur á milli landanna endurspeglar niðurstöður Hornebers ofl. (2012), 

en niðurstöður þeirra meta-analýsu leiddi í ljós mikin mun á milli notkunar viðbótarmeðferða á milli 

landa í Evrópu.  

Í Bandaríkjunum nota börn með krabbamein fæðubótefni að bætiefni að vítamínum meðtöldum 

mest sem viðbótarmeðferð. Bænir komu einnig fram sem mikið notaðar og nudd sigldi þar í kjölfarið. 

Notkun á kírópraktík jókst og eins hækkaði hlutfall þeirra sem notuðu slökun á milli áranna. Jurtalyf 

voru í 9% hlutfalli í fyrri rannsókninni, en var ekki tekin fram sem meðferði í þeirri seinni, og má vera að 

hátt hlutfall þeirra sem mældust notendur bætiefna skýrist að hluta til  með því að jurtaefni voru talin 

með í þeim flokki. Leidd sjónsköpun mælist hjá 12% aðspurðra í fyrri könnuninn en mælist ekki í þeirri 

seinni, og það sama má segja um tónlistar- og ilmolíumeðferð (Post-White, 2009; Valji, 2013).  

Athygli vekur að hvað varðar algengi þá eru það sömu meðferðirnar sem mælast með mestu 

notkunina í báðum rannsóknum, sem gefur mynd af þeim meðferðum sem er mest verið að nota í 

Bandaríkjunum. Að auki vekur athygli að í Bandaríkjunum og Bretlandi eru það vítamín og bætiefni 

sem eru mest notaða viðbótarmeðferð hjá börnum með krabbamein. Þetta eru heilbrigðisstarfsfólki 

mikilvægar upplýsingar, sem vert er að beina sjónum að með tilliti til hugsanlegra milliverkana við þau 

lyf sem eru hluti af meðferð barna með krabbamein. Breytileiki rannsóknanna sem hér er vitnað til er 

mikill, kannanirnar ólíkar innbyrðis að gerð og innihaldi og með tilliti til aðferða og framkvæmdar. Þrátt 

fyrir að margar rannsóknir vísi til skilgreiningar NICCH (áður NCCAM) þá er allur gangur á því hvernig 

viðbótarmeðferðir eru skilgreindar í rannsóknum og um hvað er spurt í könnunum. Taka verður tillit til 

þess þegar niðurstöður eru túlkaðar að hér eru á ferðinni ákveðnar vísbendingar, frekar en staðreyndir 

(Post-White, 2009; Valji, 2013). 

5.3 Hverjar eru ástæður þess að viðbótarmeðferðir eru notaðar hjá 
börnum með krabbamein? 

Af þeim einkennum sem talin eru hafa neikvæðust áhrif á líðan og tilveru barna með krabbamein, þá 

er það sársauki sem trónir þar á toppnum, sem stafar fyrst og fremst af aukaverkunum lyfja og 

sársaukafullum inngripum. Í kjölfar hans koma einkenni kvíða og vanlíðunar sem áberandi einkenni 

sem barnið og forsjáraðilar þess þurfa að kljást við  (McAffrey, 2006; Thrane, 2013; Twycross o.fl., 

2015). Í ljósi þess hve krabbameinsmeðferð hjá börnum getur verið bæði löng, strembin og krefjandi 
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bæði líkamlega og andlega, að því viðbættu að foreldrar eru í æ meira mæli en áður aðal-

umönnunaraðili barnanna, er freistandi að álykta að þar liggi að einhverju leiti ástæður þess að börn 

með krabbamein noti viðbótarmeðferðir í jafn miklum mæli og rannsóknir benda til. Viðbrögð foreldra 

við veikindum barna sinna geta verið misjöfn, en hluti þeirra velur að leita allra leiða sem þau telja að 

geti orðið til gagns fyrir barnið (Flury o.fl., 2011; Hedén o.fl., 2013).  

Segja má almennt að viðbótarmeðferðir séu valdar til þess að draga úr aukaverkunum og vanlíðan, 

auka lífsgæði,  og veita stuðning í baráttunni við lífsógnandi sjúkdóm (Molassiotis og Cubin, 2004; 

Post-White, 2006; Revuelta-Iniesta ofl., 2013). Mikil áhersla sést á að foreldrar vilja leita allra leiða fyrir 

börn sín, draga úr aukaverkunum, þar með talið sársauka, kvíða og vanlíðan. Þau vilja auka lífsgæði 

þeirra, draga úr ótta og depurð og hjálpa þeim að slaka á. Auk þess koma þættir eins og að vinna 

gegn lystarleysi og auka líkur á lækningu (Post-White, 2006; Laengler ofl., 2008; Molassiottis og 

Cubin, 2004; Twycross ofl, 2015). Einhverjir vilja reyna að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn taki sig 

upp aftur, og hluti notar viðbótarmeðferðir til af-eitrunar eftir eða á meðan lyfjameðferð stendur 

(Laengler ofl., 2008).   

Fylgni við notkun viðbótarmeðferða foreldranna sjálfra var mikil í öllum rannsóknum sem mældu þá 

þætti, en tengsl við laun, stétt eða aðra félagslega og efnahagslega þætti voru mjög misvísandi. 

Sömuleiðis benti engin rannsóknanna til þess að fólk væri í neinum mæli að nota óhefðbundnar 

lækningar sem meðferð við krabbameininu, í staðinn fyrir hefðbundna meðferð, og eins voru fáir sem 

sögðust vantreysta hefðbundinni meðferð eða heilbrigðiskerfinu (Bishop, 2010; Flury o.fl., 2011; 

Horneber, 2012; McCaffrey, 2006; Nguen o.fl.,2010; Molassiotis og Cubin, 2004; Post-White, 2006; 

Post-White o.fl., 2009; Revuelta-Iniesta o.fl., 2013; Thrane, 2013; Valji o.fl., 2015). 

5.4 Eru rannsóknir að sýna fram á virkni viðbótarmeðferða hjá börnum 
með krabbamein?  

Tvö kerfisbundin yfirlit og ein fræðileg samantekt sem öll tóku til rannsókna á viðbótarmeðferðum við 

sárskauka, kvíða og vanlíðan hjá börnum með krabbamein, sýna niðurstöður sem geta talist 

sambærilegar varðandi mat á áhrifum viðbótarmeðferða á líðan barna með krabbamein  (Landier og 

Tse, 2008; Poder og Lemieux, 2014; Thrane, 2013). Samkvæmt þeim stendur ein meðferð upp úr 

öðrum hvað varðar vísbendingar um góða virkni, og það er dáleiðsla. Í öllum rannsóknunum er þó 

tekið fram að áhrif hennar séu merkjanlega meiri hjá börnum sem eru komin yfir átta ára aldur og 

mælast mótttækileg fyrir dáleiðslu. Í einu yfirlitinu er verkjamatskvarðinn Shorter Stanford Clinical 

Scale for Children nefndur sem dæmi um slíkt mælitæki (Poder og Lemieux, 2014). Í sömu rannsókn 

kemur fram að áhrif dáleiðslu geti einnig haft minnkandi áhrif á ógleði og uppköst í tengslum við 

lyfjagjöf. Áhrif dáleiðslu mælast marktækt sem aðferð til að minnka sársauka, kvíða og vanlíðan, bæði 

þegar hún er notuð við sársaukafull inngrip eða til að draga úr þessum einkennum yfir þann tíma sem 

krabbameinsmeðferð stendur yfir. Tekið var fram að tilraunahópar hafi yfirleitt verið litlir, en á móti 

kemur að rannsóknirnar höfðu allar samanburðarhóp og slembival var þáttur í aðferð þeirra. Aðrar 

aðferðir sem sýndu fram á virkni til að draga úr fyrrnefndum einkennum voru tónlistarmeðferð, nudd og 

athyglisdreifing (ýmsar hugar-meðferðir aðrar en dáleiðsla), en niðurstöður voru þó stundum  

misvísandi.  (Landier og Tse, 2008; Poder og Lemieux; Thrane, 2013).  
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Um margar aðferðir gilti að skortur á rannsóknarniðurstöðum kemur í veg fyrir að hægt sé að draga 

upp mynd af virkni þeirri við einkennum hjá krabbameinsveikum börnum.  Á þetta til dæmis við um 

nálastungur, hugleiðslu, mismunandi tegundir nudds, hómópatíu, kírópraktík og margar fleiri aðferðir 

sem sýnt þykir að verið sé að nota hjá börnum með krabbamein. Einnig er það allra athygli vert að við 

leit á rannsóknum á virkni viðbótarmeðferða fyrir börn með krabbamein kemur í ljós að sá flokkur 

viðbótarmeðferða sem mest er notaður virðist ekki vera mikið rannsakaður, en það eru bætiefni, 

jurtalyf og vítamín. Það er sá flokkur viðbótarmeðferða sem líklegastur er til þess að valda 

milliverkunum við lyf sökum efnafræðilegra eiginleika og sem helst teldist varasamur með tilliti til 

aukaverkanna (Bishop, 2010; Kelly, 2007; Poder og Lemieux). 

5.5 Takmarkanir rannsókna 

Helstu takmarkanir á yfirliti rannsókna um notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein eru 

að þær eru fáar enn sem komið er. Að auki er um að ræða aðferðir sem eru af mjög margvíslegum 

toga og eru flokkaðar á mismunandi máta. Mismunur á milli rannsókna er einnig áberandi hvað varðar 

aðferðir, efnistök og skilgreiningar, sérstaklega þegar um rannsóknir á notkun á mismunandi 

tegundum viðbótarmeðferða eru annars vegar. Tvíblindar rannsóknir ekki margar og eins verður 

hentugleikaval mun oftar fyrir valinu en slembival, en það ræðst nokkuð af þeim annmörkum sem 

viðfangsefnið skapar. 

5.6 Gildi fyrir hjúkrun og framtíðarsýn  

Flokkun NICCH (2015) á óhefðbundum meðferðum var nýverið var breytt og hún einfölduð til muna og 

má greina að áherslur eru að breytast hvað varðar óhefðbundnar meðferðir. Þetta sést meðal annars 

á því nú er skipting þeirra ekki lengur í tvo flokka viðbótarmeðferða og óheðfbundinna lækninga heldur 

er skiptingin núna í viðbótarmeðferðir og samþættar meðferðir (complementary and intgrative 

medicine) sem gefur vísbendingar um í hvaða átt rannsóknir og framkvæmd á viðbótarmeðferðum 

horfir í Bandaríkjunum. Þar í landi samþykktu samtök barnalækna (American Academy of 

Pediatricians, 2015) viðbótar- og samþættar meðferðir inn sem hluta af sínum samtökum árið 2011, 

sem nefnist Section of Integrative Medicine. Samtök hjúkrunarfræðinga þar í landi hafa innan sinnan 

vébanda samtök um viðbótar- og integrative medicine, rétt eins og eins og Félag Íslenskra 

hjúkrunarfræðinga hefur innan sinnan vébanda fagfélag um viðbótarmeðferðir (AHNA, 2015; FIH, 

2015). Eru þetta einungis fá dæmi þess hve samtökum heilbrigðisstarfsólks um viðbótar- og 

samþættar meðferðir hefur fjölgað undanfarin ár og áratugi um allan heim. Rannsóknir í Evrópu benda 

einnig til þess að aukin sókn í viðbótarmeðferðir kalli á viðbrögð heilbrigðisstarfsfólks, en ekki síst 

hjúkrunarfræðinga, og að þau viðbrögð séu í mikilli mótun víða um veröld (ANHA, 2015; Richardson, 

2005). 

Auknar kröfur almennings um heildrænni nálgun í heilbrigðisþjónustunni og aukin áhugi 

hjúkrunarfræðinga á viðbótarmeðferðum er þess valdandi að í dag hefur rannsóknum á því sviði 

fjölgað (Poder og Lemieux, 2014; Thrane, 2013). Til íslenskra hjúkrunarfræðinga er gerð sú krafa að 

undirstaða þeirrar hjúkrunar sem þeir veita sé gagnreynd þekking, og þeim beri skylda til að veita alla 

þá bestu mögulegu þjónustu sem völ er á til sinna skjólstæðinga, viðhalda þekkingu sinni og faglegri 
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færni og tileinka sér nýjungar er varða starfið. (FIH, 2015; Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

hjúkrunarfræðinga, 2012). Ennfremur segir í lögum um réttindi sjúklinga að þeir hafi rétt á bestu 

mögulegu heilbrigðisþjónustu sem heilbrigðiskerfið getur veitt þeim á hverjum tíma (Lög um réttindi 

sjúklinga 1997/74). Þvi má segja að skylda hjúkrunarfræðinga sé að kynna sér þær meðferðir sem 

sannanlega geta dregið úr vanlíðan og aukið vellíðan skjólstæðinga sinna. Að sama skapi mega 

skjólstæðingar þeirra gera þá kröfu til hjúkrunarfræðinga að þeir geti leiðbeint þeim um þær 

viðbótarmeðferðir sem hafa sýnt fram á árangur, jafnt og þær sem ekki hefur verið sýnt fram á virkni 

eða notkun þeirra jafnvel talin geta haft skaðleg áhrif eða milliverkanir við lyf.   

Með tilliti til fjölda þeirra barna með krabbamein í nágrannalöndum okkar sem rannsóknir sýna að 

noti viðbótarmeðferðir, getum við ályktað sem svo að notkun þeirra á Íslandi sé einhver, jafnvel mikil, 

og fari vaxandi. Tölur um almenna notkun viðbótarmeðferð á Íslandi renna einnig stoðum undir þá 

ályktun, og eins benda mælingar til þess að langveik börn noti viðbótarmeðferðir í meira mæli en 

önnur börn (Black o.fl., 2015; Björg Helgadóttir, 2010). Hvað varðar val þessa hóps á hinum 

mismunandi tegundum viðbótarmeðferða er erfiðara að spá fyrir um, en samkvæmt niðurstöðum 

þessa yfirlits geta aðferðirnar þær verið mjög mismunandi á milli landa (Bishop o.fl., 2010; Kelly, 

2004).  

Notkun fæðubótaefna, jurtaefna og vítamína mælist þó há, og er víðast hvar algengsta 

viðbótarmeðferðin hjá börnum með krabbamein. Í dag virðast heimildir og rannsóknir á notkun þessara 

efna samhliða lyfjameðferð þó vera af skornum skammti og er það greinilegt að þar má margt bæta og 

gefur tilefni til frekari rannsókna, ekki síst með tilliti til þess að hér er um að ræða þann flokk 

viðbótarmeðferða sem líklegastur er til þess að valda milliverkunum við lyf (Bishop o.fl., 2010).  

Börn með krabbamein og fjölskyldur þeirra standa frammi fyrir margvíslegum og oft flóknum 

úrlausnarefnum varðandi einkenni sjúkdómsins og aukaverkanir lyfja, þar sem veikinda- og bataferlið 

er löng og krefjandi ganga. Staða foreldra er viðkvæm og verkefnin krefjandi, þess vegna getur nánd 

og stuðningur við þau af hendi hjúkrunarfræðinga gert gæfumunin. Innsýn í þær viðbótarmeðferðir og 

nýting þeirra til þess að draga úr vanlíðan þessa hóps barna er nokkuð sem hjúkrunarfræðingar hafa í 

hendi sér að beita.  
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6 Ályktanir  

Þrátt fyrir útbreiðslu og mikla notkun á viðbótarmeðferðum hjá börnum með krabbamein er þekking 

innan heilbrigðiskerfisins á þeim lítil enn sem komið er. Þetta fræðilega yfirlit er smátt framlag á þá 

vogarskál, en getur þó vonandi gefið nokkra innsýn inn í algengi slíkra meðferða á Íslandi, hverjar 

meðferðirnar eru og ástæður þess að þær eru notaðar. Vísbendingar um virkni meðferðanna eru 

verðugt rannsóknarefni framtíðarinnar fyrir hjúkrunarfræðinga, enda um að ræða afar víðfemt svið 

meðferða sem flestar geta rúmast innan verksviðs hjúkrunarfræðinnar.  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið birtar gefa til kynna að ástæða sé fyrir hjúkrunarfræðinga að 

nýta sína þekkingu, nálgun og nánd við skjólstæðinga sína til að kanna þetta svið nánar í framtíðinni. 

Þær viðbótarmeðferðir sem hér hefur verið lýst eiga það flestar sameiginlegt að um er að ræða lítil 

inngrip með litlum líkum á aukaverkunum, sem þó geta skipt börn með krabbamein og foreldra þeirra 

miklu að eiga val um að nýta sér. Tækifærin sem liggja í beytingu viðbótarmeðferða fyrir börn með 

krabbamein eru mörg fyrir hjúkrunarfræðinga. Menntun þeirra, ásamt klínísku og fræðilegu læsi kemur 

sterkt inn þegar leggja þarf faglegt mat á og rannsaka viðbótarmeðferðir. Aukin áhugi 

hjúkrunarfræðinga á viðbótarmeðferðum getur reynst heilbrigðiskerfinu og skjólstæðingum þess mikill 

akkur, þar sem með fagleg sjónarmið og heildræn nálgun skilar sér í skilvirkari og öruggari notkun á 

viðbótarmeðferðum. Mikil notkun barna með krabbamein á viðbótarmeðferðum gefur fullt tilefni til þess 

að hjúkrunarfræðingar taki notkun þeirra til athugunar og láti sig rannsóknir á þeim varða, bæði hvað 

varðar framkvæmdir á þeim og fræðslu. Foreldrar barna með krabbamein þurfa leiðsögn og stuðning 

varðandi umönnun þeirra og einkennameðferð á meðan meðferð stendur og jafnvel lengur. Þekking 

hjúkrunarfræðinga á viðbótarmeðferðum getur orðið þeim mikilvægur leiðarvísir og léttir í krefjandi 

kringumstæðum.  

Þarft væri að rannsaka notkun viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein á Íslandi. Gera má 

ráð fyrir að algengi þeirra og ástæður fyrir notkun liggi ekki fjarri því sem gerist í Norður Ameríku og 

Evrópu, en um tegundir þeirra sem notaðar er erfiðara að draga ályktanir um. 

Það hefur verið afar áhugavert að velta fyrir sér þeim fjölmörgu flötum sem birtast í notkun 

viðbótarmeðferða hjá börnum með krabbamein og hefur kallað fram fleiri spurningar en var svarað. 

Það er verðugt verkefni að taka þátt í rannsóknum á viðbótarmeðferðum í framtíðinni og vera hluti af 

þeirri þróun innan hjúkrunar sem er að eiga sér stað varðandi þær, nokkuð sem undirrituð er viss um 

að geti með réttri nálgun bætt miklu við hjúkrun barna með krabbamein, jafnt sem margra annarra 

hópa.      . 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

Tafla sem gerir stuttlega grein fyrir helstu rannsóknum sem niðurstöður byggja á.  

Prevalence of 
complementary 
medicine use in 
pediatric cancer: 
a systematic 
review 
 

Bishop, F. 
L., 
Prescott, 
P., Chan, Y. 
C., Saville, 
J., von Elm, 
E. og 
Lewith, G.  
2010 

Kerfisbundið 
yfirlit, 28 greinar 
stóðust skilyrði. 

Algengi notkunar 
viðbótarmeðferða hjá 
börnum með 
krabbamein og tegundir  

Notkun 20 – 60%. 
Flestir: 
fæðubótaefni og 
jurtir, vítamín og 
bænir Færri: hugar-
líkama meðf., 
hómópatía, nudd. 

Use of 
Complementary 
Health 
Approaches 
Among Children 
Aged 4–17 Years 
in the United 
States: National 
Health Interview 
Survey, 2007–
2012 
 

Black, L. I., 
Clarke, T. 
C., Barnes, 
P. M., 
Stussman, 
B. J. og 
Nahin, R. L.  
2015 

Könnun 
bandaríska ríkisins 
á notkun 
viðbótarmeðferða 
hjá börnum í 
Bandaríkjunum . 

Meta algengi notkunar 
á viðbótarmeðferðum 
og tegndir þeirra meðal 
barna í Bandaríkjunum, 
m.t.t. sjúkdóma, borin 
saman á milli áranna 
2007 og 2012. 

Sama hlutfall 
notuðu 
viðbótarmeðferðir 
bæði árin, um 12%. 
Mun meiri notkun 
hjá börnum með 
langvinna kvilla. 

How many 
cancer patients 
use 
complimentary 
and alternative 
medicine: A 
systematic 
review and 
metaanalysis 
 

Horneber, 
M., 
Buschel, G., 
Dennert, 
G., Less, D., 
Ritter, E. og 
Zwahlen, 
M.  
2012 

Kerfisbundið yfirlit 
og meta-analýsa. 
Rannsóknir frá 18 
löndum.  

Mat á notkun 
viðbótarmeðferða hjá 
krabbameinssjúklingum  

Um það bil 40% 
fólks með 
krabbamein notar 
viðbótarmeðferðir. 
Notkun aukist 
undanfarna áratugi.  
 

Complementary 
and alternative 
medical 
therapies for 
children with 
cancer  
 

Kelly, K. M.  
2004 

Fræðilegt yfirlit. Hvaða 
viðbótarmeðferðir er 
verið að nota, hvað 
mælir með og á móti.   

Algengasta 
meðferð í nokkrum 
fylkjum USA og 
örfáum vestr. 
löndum. 
Jurtalækningar 
varhugaverðar, en 
margar líklegar til 
að draga betur úr 
hliðareinkennum 
meðferðar en 
hefðbundin 
meðferð. 
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Complementary 
and alternative 
medicines for use 
in supportive 
care in pediatric 
cancer 

Kelly, K. M.  
2007 

Fræðilegt yfirlit.  Algengi notkunar 
viðbótarmeðferða 
hjá börnum með 
krabbamein, 
álitamál.  

Mikil notkun, lítið af 
rannsóknum, en 
margt bendir til þess 
að gagn geti verið af 
þeim við einkennum. 

Complementary 
and alternative 
treatment 
methods in 
children with 
cancer: A 
population-based 
retrospective 
survey on the 
prevalence in 
Germany 
 

Laengler, A., 
Spix, C., 
Seifert, G., 
Gootschling, 
S., Graf, N. og 
Kaatch, P.  
2008 

Könnun, náði til 
allra foreldra 
barna sem voru 
skráð sem 
krabbameinsveik 
árið 2001 
samkvæmt 
upplýsingum úr 
heilbrigðisskrám 

Algengi notkunar 
CAM og kanna 
þætti sem tengdust 
notkun, tegundir.  

35% notkun. 
Hómópatía, 
mataræði, 
fæðubótaefni og 
antroposphisk med. 
Notað meira af: 
Þeim sem höfðu 
notað áður, hærri 
socioecon status og 
slæmar horfur. 
Notað til að: styrkja 
líkama og 
ónæmiskerfi, auka 
líkur á bata. 71% 
söðgu læknum frá, 
89% myndu mæla 
með 

Use of 
complementary 
and alternative 
medical 
interventions for 
the mangement 
of procedure-
related pain, 
anxiety, and 
distress in 
pediatric 
oncology: an 
integrative 
review.   
 
 
 

Landier, W.  
2010 

Kerfisbundið 
yfirlit, 32 
rannsóknir sem 
stóðust skilyrði. 

Rannsaka áhrif 
viðbótarmeðferða 
sem viðbót við 
hefðbundna 
meðferð, eða sem 
meðferð ein og sér 
vegna sársauka, 
kvíða og álags í 
tengslum við 
aðgerðir hjá 
börnum og 
unglingum með 
krabbamein 

Helstu 
viðbótarmeðferðir 
tilkomnir vegna 
aðgerðar, eru allar 
svokallaðar „hugar-
og líkama 
viðbótarmeðferðir. 
Hjúkrunarfræðingar 
verða að greina 
hvaða 
viðbótarmeðferðir 
gætu hentar 
hverjum einstaklingi. 
Hvetjandi 
niðurstöður fyrir 
viðbmeðf við 
sársauka og kvíða. 
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Complementary 
and alternative 
medicine in 
paediatrics in 
daily practice – A 
European 
perspective 

Längler, A. og 
Zuzak, T.J.  
2012 

Lýsandi 
yfirlit (e. 
narrative 
review).  

Tekin saman gögn frá 
20 Evrópulöndum, 
sem ná yfir um 68% af 
fólksfjölda þar. 
Skoðað hversu mörg 
klíník bjóða uppá viðb 
meðferð og hvaða 
meðferð, skoðað eftir 
löndum. 

Viðbmeðf eru í boði í 
öllum löndunum í 
einkaklíník. 80% 
göngudeildarsjúklinga 
hafa aðgang að viðb 
meðferð, en aðeins í 
þýskalandi og Hollandi 
eru sérstök viðbmeðf 
klíník fyrir börn. Öll 
börn í Evrópu hafa 
aðgang að viðbmeðf, 
en mjög fá á 
göngudeildum eða í 
innlögn. 

„Thinking outside 
the box“: 
Comlementary 
and alternative 
therapies use in 
pediatric oncology 
patiens  
 
 

Molassiotis, A. 
og Cubbin, C-
D.  
2004 

Könnun, 49 
af 96 
svöruðu.  

Meta algengi 
notkunar á 
viðbótarmeðferðum, 
hverjar þær væru og 
ástæðu þess að þær 
væru notaðar. 

32,7% 
notkun.Algengastar 
voru vítamín, 
ilmolíumeðferð, nudd, 
mataræði og tónlist, 
flest notuðu fleiri en 
eina aðferð.  Áhrif: 
sjálfstraust bætt, 
verkjameðferð og 
slökun. Skortur á 
upplýsingum 
algengasta ástæða 
þess að foreldrar 
notuðu ekki viðb.meðf.  

Complementary 
and alternative 
medicine useage 
in Scottish 
children and 
adolescents 
during cancer 
treatment  
 

Revuelta-
Inesta, R., 
Wilson, M. L., 
White, K., 
Stewart, L. og 
McKenzie, J. 
M.  
2014 

Könnun, 74 
af 169 var 
svarað. 

Kanna algengi 
notkunar viðbmf og 
andlegrar iðkunar, 
ástæður og áhrif 
(percieved benefit) 
hjá 
krabbameinsveikum 
börnum í SA 
Skotlandi. 

55% notuðu viðbm, 
hækkaði með félags- 
og efnahagslegum 
status. Bænir, Vítamin 
og bætiefni, nudd. 
mest notað til að draga 
úr álagi, flestir höfðu 
góða reynslu.  
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How effective are 
spiritual care and 
body manipulation 
therapies in 
pediatric 
oncology? A 
systematic review 
of the literature 

Poder, T. G. og 
Lemieux, R.  
2014 

kerfisbundið 
yfirlit, 53 af 681 
stóðust skilyrði. 

„Spiritual care“ 
stendur hérna fyrir 
hugar-líkama 
flokkinn. Rannsaka 
áhrif þeirra á 
sársauka, kvíða og 
álag (distress). 

Dáleiðsla kemur 
best út, ásamt 
listmeðferð og 
imagery. 
Nálastungur mjög 
lofandi, en ekki 
næg gögn. Ekki 
þykir vera komin 
næg vísindaleg 
gögn til að styðja 
notkun annarra 
viðbmf.  

Complementary 
and alternative 
medicine in 
pediatric oncology 

Post-White, J.  
2006 

Fræðilegt yfirlit. Algengi notkunar, 
rök með og á móti 
notkun, álitamál. 

Notkun algeng, 
serstaklega huga-
líkama meðferðir 
og nudd. 
Annmarkar margir.  

Complementary 
and alternative 
medicine use in 
children with 
cancer and general 
and specialty 
pediatrics 

Post-White, J., 
Fitzgerald, M., 
Hageness, S. 
og Sencer, S.F.  
2009  
 

Könnun þar sem 
svarhlutfall 
foreldra barna 
með 
krabbamein var 
76%. 

Rannsaka tíðni, 
ástæður og þætti 
sem hefðu áhrif á 
notkun viðb.meðf. í 
almennum og 
sérdeildum 
barnalækninga 
innan sama svæðis í 
Bandaríkjunum. 

72% notkun barna 
með krabbamein. 
Bænir algengastar 
(50%), vítamín og 
bætiefni (40%), 
nudd, slökun, 
kírópraktík, 
imagery 

Effectiveness of 
integrated 
modalities for pain 
and anxiety in 
children and 
adolescents with 
cancer: a 
systematic review.  
 
 

Thrane, S.  
2013 

Kerfisbundið 
yfirlit, 25 
rannsóknir 
stóðust skilyrði. 

Árhrif 
viðbótarmeðferða á 
sársauka og kvíða 
sem notaðar voru 
meðfram hefðb. 
meðferð, 
undanskildur flokkur 
fæðubótaefna og 
jurta. 

Dáleiðsla fyrir 
sársaukafull 
inngrip, hugar-
líkama aðferðir 
eins og 
athyglisdreifing, 
dansmeðferð og 
nudd sýndu allar 
að gætu dregið úr 
sársauka og kvíða.  

Complimentary 
and alternative 
medicine: A survey 
of its use in 
pediatric oncology 
 
 

Valji, R., 
Adams, D., 
Dagenais, S., 
Clifford, T., 
Baydala, L., 
King -, J. K. og 
Vohra, S. 
2013 

Könnun; 129 af 
137 könnunum 
svarað. 

Meta algengi og 
mynstur notkunar 
viðbótarmeðferð hjá 
börnum með 
krabbamein sem 
voru í meðferð á 
göngudeildum á 
tveimur 
sjúkrahúsum í 
Kanada.  

60,5% notkun. 
Algengasta ástæða 
þess að nota ekki 
var skortur á 
upplýsingum um 
þær. Algengast 
vítamin, bætiefni. 
Svo heilun, nudd, 
kírópraktík og 
slökun. Flestum 
fannst þetta hjálpa 
en fáir ræddu það 
við heilbr 
starfsfólk. 

  


